
Priloga 2: Opis vsebnikov IBC 

 

 

 

V tej prilogi so navedeni podatki, ki jih mora organizaciji posredovati proizvajalec vsebnikov 

IBC, in podatki, ki jih mora organizacija preveriti med pregledovanjem in preizkušanjem 

vzorca. 

 

V tabela 1 so našteti vsi podatki, ki morajo biti v opisu vseh vsebnikov IBC, z »*« pa so 

označeni elementi, ki jih mora preveriti organizacija. Dodatne zahteve, ki veljajo samo za 

določene vrste (tipe) vsebnikov IBC, so navedene v tabeli 2.  

 

Pri preverjanju mora organizacija izmerjene podatke zapisati (ne sme navajati, da je 

pregledan vzorec znotraj dovoljenega odstopanja). Meritve je treba izvajati čim bolj 

natančno.  

 

Tabeli 1 in 2 predpisujeta samo potrebne podatke, ki jih mora organizaciji posredovati 

proizvajalec vsebnikov IBC, ne pa tudi oblike. 

 

OPOMBA 1:  V posameznih primerih se lahko namesto opisa predloži tudi risba ali načrt, če 

so vanj vpisani vsi potrebni podatki. 

 

OPOMBA 2:  Za vsebnike IBC iz stisnjenih vlaken je priporočljivo, da se vzorec materiala, iz 

katerega je izdelano telo,ohrani kot del dokumentacije o preverjanju in preizkušanju. 

 



 
 
TABELA 1: Vsebniki IBC - podrobnejši opis in preverjanje podatkov za vse vrste (tipe) 

 
 
 

Zap. 
št. 

Opis Preve-
rjanje 

1 opis vsebnika IBC, predlagan kod in trgovsko ime   

2 ime in naslov proizvajalca   

3 način izdelave (okvirja in posode)  

4 proizvajalec posode  (če ni isti kot v točki 2)  

5 nazivna prostornina  

6 uporabna prostornina (izmerjena ali izračunana) * 

7 nazivni notranji premer (pri valjastih) ali presek posode  

8 zunanji premer ali presek posode * 

9 zunanji premeri ali preseki pri stožčastih posodah * 

10 celotni presek ali premer * 

11 število zgornjih točk za dviganje * 

12 število spodnjih točk za dviganje ali možnih smeri dvigovanja * 

13 celotna višina * 

14 dovoljena obremenitev pri zlaganju v višino med prevozom (da/ne) * 

15 dovoljeno število vsebnikov IBC, ki se jih med prevozom sme zložiti v 
višino  

 

16 polnilna(e) odprtina(e), namestitev in notranji premer * 

17 polnilna(e) odprtina(e), način zapiranja, tesnila in/ali plombe * 

18 proizvajalec zapiral za polnilno(e) odprtino(e) in identifikacijska številka * 

19 velikost zapirala polnilne(ih) odprtine(/), material in navoj * 

20 iztočna odprtina(e), položaj in notranji premer * 

21 izvedba iztočne odprtine, zapirala, tesnila in/ali plombe  

22 proizvajalec zapiral iztočnih odprtin in identifikacijska številka  

23 naprava za izenačevanje tlaka, število in namestitev * 

24 naprava za izenačevanje tlaka – proizvajalec in identifikacijska številka  

25 druga oprema v telesu posode, vrsta, število, položaj in identifikacijska 
številka 

* 

26 tara vsebnika IBC * 

27 podrobnosti o morebitni podlogi/vložku/oblogi, vrsta materiala,debelina, 
gramatura, tara 

* 

28 skladnost z risbami * 

  



 
  

 


