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                                                           Łódź, dn. 29.02.2012r.  

 

 ZARZĄD KLUBU POLSKICH  

                                                                   LABORATORIÓW BADAWCZYCH  

                                                                                        „POLLAB”         

              ul. Kłobucka 23A 

              02-699 Warszawa 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego 

 za rok 2011 

 

 
Skład Zarządu Sekcji: 

Przewodnicząca –  Joanna Pietrzak 

Sekretarz – Krystyna Wierus 

 

 

I.  Działalność Sekcji – porównania międzylaboratoryjne 

 

Plan pracy na 2011 rok przewidywał przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych  

w zakresie następujących metod badawczych: 

1. Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew z zastosowaniem metody paska  

wg PN-EN ISO 13935-1:2002 oraz wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew  

z zastosowaniem metody grab wg PN-EN ISO 13935-2:2002. 

2. Wyznaczanie wodoszczelności. Metoda ciśnienia hydrostatycznego wg PN-EN 

20811:1997. 

3. Wyznaczanie odporności wybarwień na światło wg PN-EN ISO 105-B02:2006. 

4. Wyznaczanie zawartości ołowiu w roztworze wg PN-EN 71-3:1998. 

5. Oznaczanie zawartości aryloamin odszczepiających się w wyniku redukcji  

z barwników azowych w wyrobach włókienniczych. 

6. Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Rezystancja powierzchniowa wg PN-

EN 1149-1:2008. 

7. Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie – siła rozdzierająca (metoda trapezowa) 

wg PN-EN ISO 9073-4:2002 

8. Wyznaczanie sztywności zginania (metoda stałego kąta-A) wg PN-P-04631:1973. 
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Do dnia 31.12.2011r. zakończono i przedstawiono wyniki przeprowadzonych 

porównań, w postaci sprawozdań z badań, dla 5 z 8  zaplanowanych na 2011r. porównań 

międzylaboratoryjnych. W przypadku 2 porównań (pozycje: 4, 5) koordynatorzy 

zrezygnowali z organizacji badań, natomiast porównanie 6 zostało przeprowadzone, 

natomiast nie zostały opracowane wyniki i przekazane uczestnikom. 

 Zarząd Sekcji opracował Plan Pracy Sekcji na 2012 rok, obejmujący propozycje 

porównań międzylaboratoryjnych oraz spotkań, przekazany do Zarządu Klubu Polskich 

Laboratoriów Badawczych POLLAB. 

 

II.  Działalność Sekcji  

 

Plan działalności Sekcji na 2011 rok zakładał zorganizowanie dwóch spotkań Sekcji. 

Zorganizowane zostało jedno spotkanie Sekcji, w dniu 19.12.2011r. w siedzibie 

Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej  

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi. Na spotkaniu omówiono 

bieżące zagadnienia dotyczące działalności Sekcji oraz realizacja zaplanowanych porównań 

międzylaboratoryjnych. Ustalone zostały również najważniejsze obszary w których 

przeprowadzone zostaną porównania w 2012r.  

Podsumowany został cały rok działalności Sekcji, a szczególne podziękowania 

skierowane zostały do p. B. Witkowskiej – pracownika Instytutu Włókiennictwa, która jako 

pierwszy członek naszej Sekcji podjęła się zadania opracowania i zaprezentowania jednego z 

tematów na Sympozjum Klubu POLLAB.  

 

 

 

 

                                                                                                Przewodnicząca Sekcji Przemysłu    

                                                                                                       Tekstylnego i Skórzanego 

 

                                                                                                               Joanna Pietrzak 


