Sprawozdanie z działalności Sekcji Przemysłu
Tekstylnego i Skórzanego Klubu POLLAB
za rok 2012

1. Skład Kolegium Sekcji
Przewodnicząca – Joanna Pietrzak
Sekretarz – Krystyna Wierus
2. Spotkania Sekcji
Plan działalności Sekcji na 2012 rok zakładał zorganizowanie dwóch spotkań
Sekcji. Zorganizowane zostało jedno spotkanie Sekcji, w dniu 14.12.2012r.
w siedzibie Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy
Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Na
spotkaniu omówiono realizację zaplanowanych na 2012r. porównań
międzylaboratoryjnych oraz przekazywanie sprawozdań, propozycje tematów na
kolejne sympozjum Klubu oraz bieżące zagadnienia dotyczące działalności
Sekcji Omówione zostały również propozycje porównań na 2013r. ze
szczególnym uwzględnieniem podziału zakresów akredytacji na poddyscypliny.
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
Podsumowany został cały rok działalności Sekcji, a szczególne podziękowania
skierowane zostały do p. B. Witkowskiej – pracownika Instytutu Włókiennictwa
w Łodzi, która po raz kolejny jako członek naszej Sekcji opracowała oraz
zaprezentowania jednen z tematów na Sympozjum Klubu POLLAB.
3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne
Plan pracy na 2012 rok przewidywał przeprowadzenie porównań
międzylaboratoryjnych w zakresie następujących metod badawczych:
a) Oznaczanie składu surowcowego mieszanek włókien wg PN-EN ISO 183312:2010
b) Wyznaczanie siły zrywającej odcinki nitek wg PN-EN ISO 2062:2010
c) Właściwości mechaniczne zabawek – próba rozciągania wg PN-EN
71-1+A9:2009, pkt.8.4

d) Wyznaczanie grubości wg PN EN ISO 5084:1999
e) Oznaczanie zawartości formaldehydu wolnego i zhydrolizowanego wg PNEN ISO 14184-1:2011
f) Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i
pillingu – Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale’a wg PN-EN ISO
12945-2:2002
g) Wyznaczanie odporności na deszcz wg PN-P-04629:1991
Do dnia 31.12.2012r. zakończono i przedstawiono wyniki przeprowadzonych
porównań, w postaci sprawozdań z badań, dla 5 z 7 zaplanowanych na 2012r.
porównań międzylaboratoryjnych. W przypadku 2 porównań (pozycje: a i e)
koordynatorzy zrezygnowali z organizacji badań.
4. Wyjazdy zagraniczne (jeśli dotyczy, należy opisać kluczowe zagadnienia)
„Nie dotyczy”
5. Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok
(należy opisać planowane spotkania oraz PT/ILC temat, przybliżony termin)
W 2013 roku Sekcja PTiS będzie kontynuowała działalność w zakresie
organizacji porównań międzylaboratoryjnych – w Planie działalności ujęto 12
porównań. Planuje również zorganizować przynajmniej jedno spotkanie członków
Sekcji.
6. Inne
Przewodniczący Sekcji

Joanna Pietrzak

