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6 września br. Centrum Techniki
Okrętowej (CTO), świadczące usługi
m.in. w sektorze przemysłu morskiego
i lądowego, zaprosiło przedstawicieli
producentów i dystrybutorów wyro-
bów budowlanych do swojej siedziby
w Gdańsku na spotkanie, podczas któ-
rego omówiono potencjał ośrodka oraz
infrastrukturę badawczą. Uczestników
ciepłymi słowami przywitał mgr inż.
Zbigniew Karpiński – Prezes CTO.
Podczas pierwszej części spotkania za-
prezentowano Zespół Laboratoriów Ba-
dań Środowiskowych, pod kierownic-
twem dr. inż. Mateusza Weryka, któ-
ry tworzą m.in. Laboratorium Badań
Ogniowych i Laboratorium Badań Wi-

broakustycznych. Omówiono też m.in.
zasady wprowadzania wyrobów budow-
lanych na rynek i zagadnienia komfor-
tu akustycznego w mieszkaniach. Nato-
miast w drugiej części można było obej-
rzeć infrastrukturę badawczą CTO i pro-
wadzone na żywo badania m.in. odpor-
ności ogniowej drzwi.

W tym roku świętowano też jubileusz
25-lecia akredytacji Laboratorium
Badań Ogniowych CTO. Przy tej okazji
warto dodać, że w ciągu ok. 50 lat dzia-
łalności, CTO zyskało pozycję ośrodka
na światowym poziomie, czego wyra-
zem jest stała współpraca z klientami
z Polski i zagranicy. Tak silna pozy-
cja jest wynikiem konsekwentnej re-
alizacji strategii firmy pod kierunkiem
mgr. inż. Zbigniewa Karpińskiego
związanego z CTO od ok. 30 lat oraz
wykwalifikowanego zespołu pracow-
ników, dla których praca jest także
pasją. O dużym potencjale badaw-
czym CTO świadczą realizowane kra-
jowe i europejskie projekty badawczo-

-rozwojowe, przyznawane w trybie
konkursowym.

Laboratorium Badań Ogniowych
było dotychczas zlokalizowane w bu-
dynku o powierzchni 928 m2, wzniesio-
nym w 2011 r., ale już wkrótce zostanie
ukończona jego rozbudowa, w wyniku
której obiekt podwoi powierzchnię. Wy-
posażenie stanowią innowacyjne, ogrze-
wane propanem, piece do badania od-
porności ogniowej elementów konstruk-
cyjnych: pionowych o wymiarach (H xW)
3,2 x 3,4 m oraz poziomych o wymiarach
(LxW) 4,0 x 3,4 m. Umożliwiają one
ekspozycję wyrobów na oddziaływanie
temperatury do 1200°C wg różnych,
programowanych i kontrolowanych
krzywych nagrzewania, która jest moni-
torowana ze zintegrowanej sterowni
z automatyczną aparaturą kontrolno-po-
miarową. Badanie dymoszczelności pro-
wadzone jest w ogrzewanej elektrycznie
komorze o wymiarach 3 x 3 x 1,5 m
umożliwiającej pomiar przenikania dy-
mu w temperaturze otoczenia lub 200°C.

LaboratoriumBadańWibroakustycz-
nych wykorzystuje dwie komory: nadaw-
czą i odbiorczą o kubaturze ok. 200 m3

każda, połączone otworem badawczym
o powierzchni 10 m2. Specjalizuje się
w pomiarze izolacyjności akustycznej
drzwi, okien, przegród ściennych, pane-
li ściennych, rolet antywłamaniowych,
ekranów akustycznych, materiałów izo-
lacyjnych i innych materiałów o specjal-
nym zastosowaniu akustycznym. Kadra
techniczna wykonuje również badania
środowiskowe in situ, tj. w miejscach
publicznych, zakładach pracy, budyn-
kach mieszkalnych, na lotniskach oraz

statkach i wokół dróg. W laboratorium
wdrożono metodę pomiarów wibroaku-
stycznych ścieżek propagacji hałasu
w oknach z wykorzystaniem wibrome-
tru laserowego pokazującą, który ele-
ment konstrukcji okna przenosi drgania,
czyli pozwalającą diagnozować i popra-
wiać izolacyjność akustyczną przegród.

W strukturze CTO jest też Zakład
Projektowo-Technologiczny realizu-
jący potrzeby badawczo-rozwojowe
przedsiębiorców, który pobudza innowa-
cyjność w budownictwie. Duża aktyw-
ność CTO, w połączeniu z prowadzony-
mi badaniami oraz certyfikacją wyrobów
zainicjowaną w 2011r., pozwalają prze-
prowadzić w jednym miejscu proces cer-
tyfikacji wyrobu i sprawdzenia właści-
wości użytkowych. Spółka oferuje krót-
kie terminy realizacji zamówień, ela-
styczność w planowaniu zakresu badań
i pomiarów oraz konkurencyjne ceny.

Spotkanie uświetniła biesiada przy gril-
lu, tradycyjnie na tarasie widokowym bu-
dynku, w którym mieści się biuro CTO.
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Kompleks badawczo-rozwojowy CTO w Gdańsku

Dr inż. Mateusz Weryk, Kierownik Zespo-
łu Laboratoriów Badań Środowiskowych,
prezentuje potencjał ośrodka CTO
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