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BADANIE WĘGLA, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I BIOPALIW

Pracownia Paliw J.S.Hamilton Poland Ltd. wykonuje badania:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

paliw płynnych - benzyna, olej napędowy,
gazów węglowodorowych - LPG, propylen, propan, butan i inne,
biokomponentów - bioetanol, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME),
lekkich i ciężkich olejów opałowych,
paliw żeglugowych,
ropy naftowej,
parafiny i gaczu parafinowego,
produktów petrochemicznych i chemikaliów,
węgla i koksu,
olejów w użytkowaniu,
identyfikacji mieszanin ropopochodnych o nieznanym składzie.
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