Profesjonalny i niezawodny dostawca

10. ZBIORNIKI IBC. SPRZEDAŻ
I MONITOROWANIE ICH OBROTU

INFORMACJE OGÓLNE
Zbiorniki IBC przeznaczone są do składowania i transportu produktów chemicznych, petrochemicznych,
spożywczych i innych. Zapewniają optymalizację, usprawnienie I obniżenie kosztów magazynowania
i przewozu produktów w porównaniu z innymi typami konwencjonalnych opakowań.
IBC składa się z 1000 litrowego zbiornika w kolorze mlecznobiałym, czarnym lub transparentnym,
wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD/HDPE) w technologii wytłaczania z rozdmuchem
i spustu dolnego z zaworem. Zbiornik osadzony jest na palecie (drewnianej, metalowej, plastikowej
lub plastikowo – metalowej) w klatce ochronnej.
Z przodu zbiornika, nad zaworem spustowym umieszczona jest tablica identyfikacyjna wykonana ze stali
galwanizowanej. W wersji UN i UN EX na zbiorniku znajdują się tablice na stronie przedniej jak i tylnej.
Tablica na stronie przedniej posiada etykietę z numerem zezwolenia UN i kodem kreskowym EAN 13.
Klatka ochronna wykonana jest z drutu ze stali walcowanej, rurki o przekroju owalnym lub kształtownika
o przekroju kwadratu. Całość zgrzewana jest ze sobą automatycznie. W wersji UN EX przy zaworze
dolnym z klatki do palety poprowadzone jest uziemienie, chroniące transportowane medium przed
skutkami wyładowań atmosferycznych.
Spust dolny o średnicy 2 lub 3 cale wykonany jest jako element wymienny z możliwością wkręcenia
na zbiornik lub jako element niewymienny - klejony do zbiornika. Wszystkie rodzaje wyposażone
są w rączkę oraz korek zamykający. W zależności od magazynowane substancji należy dobrać właściwy
rodzaj uszczelnienia zaworu.
Dekiel górny może być w rozmiarze Ø 150 mm i Ø 220 mm z systemem odpowietrzania lub bez.
Siła dokręcenia zamknięcia o mniejszej średnicy to 50/70 Nm, natomiast o większej 80/100 Nm.
Zbiorniki IBC dopuszczone są do transportu materiałów niebezpiecznych z grupy II i III o gęstości
do 1,4 zgodnie z zaleceniami ONU (UN) i przepisami RID/ADR i IMDG.
Przybliżona pojemność nominalna to 1000 litrów, max. 1050 litrów.
Ciężar w zależności od rodzaju palety (-1/+3 kg): metal – 62 kg, plastik – 69 kg, drewno – 62 kg. Wymiary
w mm: długość x szerokość x wysokość 1200 x 1000 x 1170.
Możliwość załadunku na różne rodzaje transportu: TIR 120 m 3 – 60 sztuk (piętrowane),
TIR 70 m3 – 32 sztuki (piętrowane), kontener ISO 40 stopowy – 42 sztuki (piętrowane), kontener
ISO 20 stopowy – 18 sztuk (piętrowany).
Składowanie dynamiczne w transporcie wewnętrznym przy gęstości większej niż 1,2 - 1 sztuka.
Składowanie dynamiczne w transporcie wewnętrznym przy gęstości mniejszej niż 1,2 – możliwość
piętrowania 2 sztuki (1 na 1). Składowanie statyczne (magazyn, plac) na podłożu idealnie
płaskim – 3 sztuki w pionie (2 na 1).

45

10. ZBIORNIKI IBC. SPRZEDAŻ
I MONITOROWANIE ICH OBROTU
SKŁADOWANIE KONTENERÓW
Zbiorniki powinny być składowane z dala od źródeł ciepła (grzejników, ciepłych zbiorników, ciepłych
przewodów kanalizacyjnych itp.) i miejsc narażonych na iskrzenie. Zaleca się również nie magazynować
ich w miejscach brudnych oraz unikać dłuższego składowania na zewnątrz oraz bezpośredniego
wystawiania na działanie promieni UV.
NAPEŁNIANIE KONTENERÓW
Przy napełnianiu kontenerów należy zwrócić szczególną uwagę na:
· sprawdzenie czy wylewka i urządzenia do napełniania nie spowodują uszkodzenia kontenera,
a szczególnie jego zamknięć;
· szczelne zakręcenie po napełnieniu pokrywy wlewu;
· zastosowanie w razie potrzeby pokrywy z odpowietrzeniem (do odgazowania
lub napowietrzania).
NAPEŁNIANIE KONTENERÓW SUBSTANCJĄ CIEPŁĄ
Przy napełnianiu substancją ciepłą należy pamiętać, że możliwe jest osiągnięcie temperatury 80ºC
w następstwie napełniania, stan ten może jednak trwać nie dłużej niż 48h. W przypadku okresu
dłuższego temperatura nie może przekroczyć 60ºC.
Stan kontenera powinien być sprawdzany w przypadku, gdy temperatura w momencie jego napełnienia
jest podwyższona. Niektórych substancji chemicznych nie należy łączyć z polietylenem wysokiej
gęstości w temperaturach powyżej 25ºC.
Po napełnieniu kontenera ciepłą substancją pokrywa powinna być otwarta aż zawartość się ochłodzi
do temperatury otoczenia lub należy zastosować pokrywę z urządzeniem odgazowującym.
MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY KONTENERÓW
NAPEŁNIONYCH
Należy:
· używać podnośników przystosowanych do kontenerów. W szczególności nie używać urządzeń
mogących uszkodzić krawędzie palet metalowych;
· składować tylko na podłożu równym i odpowiednio utwardzonym;
· upewnić się, że użytkownik posiada wszystkie informacje o zalecanej wysokości składowania
zbiorników;
· dobrze przygotować do transportu kontenery pełne, zwłaszcza gdy ustawione są jeden
na drugim, tak by wykluczyć ich przemieszczanie się na samochodzie lub w kontenerze morskim;
· pamiętać, by w przypadku kontenerów na paletach drewnianych, zwrócić szczególną uwagę
na ustawienie jednego na drugim. Paleta górnego powinna być dobrze osadzona na krawędzi
siatki ochronnej dolnego kontenera;
· pamiętać, że ciężar pustego kontenera na palecie drewnianej jest podany dla warunków
normalnej wilgotności otoczenia. W przypadku znacznego wzrostu wilgotności ciężar IBC może
wzrosnąć;
· pamiętać, że w przypadku gdy do zaworu podłączony jest wąż należy pilnować.
aby nie był naprężony gdyż może go uszkodzić;
· pamiętać, że temperatura składowania kontenera nie powinna być niższa niż -40ºC i wyższa
niż 60ºC.
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OZNAKOWANIE I HOMOLOGACJE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
Oznaczenie UN potwierdza zgodność kontenera IBC z zaleceniami wydanymi przez ONZ dotyczącymi
transportu materiałów niebezpiecznych oraz z przepisami RID/ADR i kodem IMDG.
Przy użytkowaniu kontenera IBC typu UN i UN EX do transportu materiałów niebezpiecznych należy
obowiązkowo przeprowadzić kontrolę opakowania najpóźniej w 30 miesięcy od daty produkcji
widniejącej na oznaczeniu UN.
Kontenery intensywnie eksploatowane należy poddawać częstszej, szczegółowej kontroli.
Zakres homologacji (gęstość, rodzaj opakowania, ciśnienie) wskazany w oznaczeniu UN jest
odpowiedni dla produktów chemicznych zbliżonych właściwościami do wody. Dla innych cieczy
standardowych zakres ten jest generalnie niższy.
Ciśnienie hydrauliczne oznaczone na tablicy wskazuje max. ciśnienie, które kontener wytrzymuje
podczas max. 10 minut. Nie należy się jednak opierać na tej wartości w chwili przepompowywania
substancji.
Na zbiorniku oznaczona jest skala pojemności w litrach i galonach amerykańskich. Jest to jednak tylko
informacja przybliżona i nie może być wykorzystywana do zawierania transakcji handlowych.
SPECYFIKACJA ZBIORNIKÓW W CIĄGŁEJ OFERCIE:
1. Zbiornik: transparentny, czarny, mlecznobiały. Pojemność: 1000L, na zamówienie 600L;
2. Paleta: metalowa, drewniana, plastikowa, metalowo – plastikowa;
3. Zawór spustowy: 2 cale, 3 cale. Wymienny lub klejony do zbiornika;
4. Dekiel górny: Ø 150 mm i Ø 220 mm z systemem odpowietrzania lub bez;
5. Kosz: siatkowy, kratownica, rurki pionowe.
6. Kontenery: nowe, po jednym użyciu, używane po różnych substancjach;
7. Rodzaje kontenera: media neutralne, UN, UN EX.
PHU MAL-OIL jako jedyna firma na rynku oferuje profesjonalną i sprawdzoną usługę związaną
z kompleksową obsługą przedsiębiorstw w obszarze obrotu paletopojemnikami. Zajmujemy
się monitorowaniem spływu tych opakowań, ich konserwacją i serwisem oraz odstawianiem zbiorników
na miejsce wskazane przez Zleceniodawcę, jako gotowe pod nalew.
Bliższą informację na ten temat można uzyskać w naszym biurze handlowym.
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