
 

KAPITOLA 6.5 

 
POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ VELKÝCH NÁDOB  

 PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC) 
 

6.5.1  Obecné  požadavky  

6.5.1.1  Rozsah  

 

6.5.1.1.1 Požadavky této kapitoly se vztahují na IBC - velké nádoby pro volně ložené látky (jejichž používání 
je výslovně dovoleno pro přepravu určitých nebezpečných látek podle pokynů pro balení uvedených 
ve sloupci (8) kapitoly 3.2. Přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, které odpovídají 
požadavkům kapitoly 6.7, nebo 6.8, se nepovažují za IBC. IBC, které splňují požadavky této 
kapitoly, se pro účely ADR nepovažují za kontejnery.  

 
6.5.1.1.2 IBC a jejich provozní výstroj neodpovídající přesně těmto požadavkům, ale mající přijatelné 

alternativy, mohou být příslušným orgánem považovány za přijatelné pro schválení. Kromě toho se 
zřetelem na vědecko-technický pokrok může být používání alternativních uspořádání, která nabízejí 
nejméně stejnou bezpečnost používání z hlediska snášenlivosti s vlastnostmi přepravovaných látek  
a stejnou nebo vyšší odolnost  proti  nárazu, zatížení a ohni, povoleno příslušným orgánem.  

 
6.5.1.1.3 Konstrukce, výstroj, zkoušení, značení a provoz IBC musí být uznány příslušným orgánem země, ve 

které byla IBC schválena.  
 
6.5.1.1.4 Výrobci a následní distributoři IBC musí poskytnout informace týkající se postupů, které je nutno 

dodržovat a popis typů a rozměrů uzávěrů ( zahrnujíc v to požadovaná těsnění) a  jakékoliv další 
komponenty potřebné k tomu, aby se zajistilo, že IBC, jak jsou podávány k přepravě jsou schopné 
projít konstrukčními zkouškami  předepsanými v této kapitole. 

 
6.5.1.2  (Vyhrazeno) 

6.5.1.3  (Vyhrazeno) 

6.5.1.4 Kódovací systém pro zna čení IBC  
 
6.5.1.4.1 Kód konstrukčního typu tvoří dvě arabské číslice, jak je uvedeno v odstavci (a), následované 

velkým(i) písmenem(ny), jak je uvedeno  v odstavci (b), následované, pokud je to stanoveno v 
jednotlivých oddílech, arabskou číslicí označující kategorii IBC.  
 

(a) 

Typ Pro tuhé látky, pln ěné nebo vyprazd ňované  Pro kapaliny 
 
 
 

 
samospádem 

pod tlakem  
vyšším než  
10 kPa (0,1 baru) 

 

 
Tuhý  
Flexibilní  

 
11 
13 

 
21 
- 

 
31 
- 

 

 
 



(b)  Materiály: A. Ocel (všechny typy a povrchové úpravy)  
B. Hliník 
C. Přírodní dřevo 
D. Překližka 
F. Rekonstituované dřevo (dřevo vláknité a třískové materiály) 
G. Lepenka 
H. Plast 
L. Textilní tkaniny 
M. Papír, vícevrstvý 
N. Kov (mimo ocel a hliník) 

   
6.5.1.4.2 Pro kompozitní IBC musí být použity v druhém pořadí kódu dvě velká písmena latinské abecedy. 

První udává materiál vnitřní nádoby IBC a druhé vnějšího pláště IBC. 
 
6.5.1.4.3 Dále jsou uvedeny typy a kódy IBC: 
 

Materiál Kategorie Kód Pododdíl 

Kov  
A. Ocel pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem 

pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem 
pro kapaliny 

11A 
21A 
31A 

6.5.5.1 

B. Hliník pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem 
pro kapaliny 

11B 
21B 
31B 

 

N. Ostatní kovy pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem  
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem 
pro kapaliny 

11N 
21N 
31N 

 

Flexibilní  
H. Plasty 
 

tkané plasty bez povlaku nebo vložky 
tkané plasty s povlakem 
tkané plasty s vložkou 
tkané plasty s povlakem a s vložkou  
plastová fólie 

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

6.5.5.2 

 

Materiál Kategorie Kód Pododdíl 

Flexibilní  
L. Textilní tkanina bez povlaku nebo vložky 

s povlakem 
s vložkou  
s povlakem a s vložkou 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

6.5.5.2 

M. Papír vícevrstvý 
vícevrstvý, vodovzdorný 

13M1 
13M2 

 

H. Tuhé plasty pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 
vybavené provozní výstrojí 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 
samonosné 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, 
vybavené provozní výstrojí 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, 
samonosné 
pro kapaliny, vybavené provozní výstrojí 
pro kapaliny, samonosné 

11H1 
 

11H2 
 

21H1 
 

21H2 
 

31H1 
31H2 

6.5.5.3 

HZ. Kompozitní 
s plastovou vnitřní 
nádobou a 

 
 

pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem,  
s nádobou z tuhého plastu 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 
s nádobou z flexibilního plastu 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, s 
nádobou z tuhého plastu 
pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem, s 
nádobou z flexibilního plastu 
pro kapaliny, s nádobou z tuhého plastu 

11HZ1 
 

11HZ2 
 

21HZ1 
 

21HZ2 
 

31HZ1 

6.5.5.4 



pro kapaliny, s nádobou z flexibilního plastu 31HZ2 
G. Lepenka pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem 11G 6.5.5.5 
Dřevo  
C. Přírodní dřevo pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 

s vnitřní vložkou 
11C 6.5.5.6 

D.  Překližka pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 
s vnitřní  vložkou 

11D  

F. Rekonstituované 
dřevo 

pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem, 
s vnitřní vložkou 

11F  

 
a 

Tento kód musí být doplněn nahrazením písmena Z velkým písmenem podle 6.5.1.4.1 b) 
označujícím použitý materiál pro vnější obal. 

 

6.5.1.4.4 Písmeno „W“ může být uvedeno za kódem IBC. Písmeno „W“ označuje, že   IBC, ačkoli je stejného 
typu uvedeného kódem, je vyrobena podle specifikace odlišné od specifikace uvedené v 6.5.5 a je 
považována za rovnocennou podle požadavků uvedených v 6.5.1.1.2. 

6.5.2  Značení UN kódem 

6.5.2.1  Základní zna čení 
 
6.5.2.1.1 Každá IBC vyrobená a určená pro používání podle ADR musí mít značení, které je trvalé, čitelné a 

umístěné tak, aby bylo zřetelně viditelné. Písmena, číslice a symboly musí být nejméně 12 mm 
vysoké a musí uvádět : 

(a) Symbol OSN pro obaly     
 

Tento symbol se nesmí používat pro žádný jiný účel, nežli pro potvrzení, že obal je 
v souladu s odpovídajícími požadavky kapitoly 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 nebo 6.6. 

 

U kovových IBC, na kterých se značení provádí vyražením nebo vytlačením, smí být 
použita místo symbolu písmena UN; 

(b) Kód udávající typ IBC podle 6.5.1.4; 
 

(c) Velká písmena, která udávají obalovou skupinu(y), pro kterou(é) je konstrukční typ 
schválen: 

(i) X   pro obalové skupiny I, II a III (IBC pouze pro tuhé látky) 

(ii) Y   pro obalové skupiny II a III; 

(iii) Z   pouze pro obalovou skupinu III; 

  
 

(d) Měsíc a rok (vždy poslední dvě číslice) výroby. 
 

(e) Stát povolující přidělení značení UN kódem; uvedený rozlišovací značkou pro motorová 
vozidla v mezinárodním provozu  1; 

 
(f) Jméno nebo značka výrobce nebo jiné označení IBC stanovené příslušným orgánem; 

 
(g) Zkušební zatížení při zkoušce stohováním v kg. Číslicí  „0“ musí být označena IBC, která 

nejsou konstruována pro  stohování; 
 

(h) Nejvyšší dovolená celková (btto) hmotnost  v kg. 

 

                                                           
1 

 
Rozlišovací značky pro motorová vozidla v mezinárodní dopravě podle Vídeňské konvence o silničním provozu (1968). 

 



Shora předepsané základní značení musí být vyznačeno v pořadí pododstavců uvedených níže. 
Značení podle 6.5.2.2, jakož i všechna další značení schválená  příslušným orgánem, je nutno 
umístit tak, aby jednotlivé části značení byly správně identifikovatelné.  

Každý prvek UN kódu podle (a) až (h) a 6.5.2.2 musí být jasně oddělen, např. lomítkem, nebo 
mezerou, tak aby byl snadno identifikovatelný 

6.5.2.1.2 Příklady značení pro různé typy IBC v souladu s 6.5.2.1.1, písmeny (a) až (h) uvedenými výše :  

 

u 
n  

 
11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007/5500/1500 

Kovové IBC z oceli pro přepravu tuhých látek, které se 
vyprazdňují např. samospádem pro obalové skupiny II a III, 
vyrobená v únoru 1999, schválená v Nizozemsku, vyrobená 
firmou Mulder podle konstrukčního typu, pro který příslušný 
orgán přidělil kód 007, použité zatížení při zkoušce stohováním 
v kg, nejvyšší celková (btto) hmotnost v kg.  
 

u 
n  

13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713/0/1500 

Flexibiní IBC pro přepravu tuhých látek, vyprazdňované 
samospádem, vyrobená z plastové tkaniny s vložkou, neurčené 
pro stohování. 
 

u 
n  

31H1/Y/04 99 
GB/9099/10800/1200 

IBC z tuhého plastu pro přepravu kapalných látek  
s konstrukčním vybavením, uzpůsobeným ke stohování.  
 

u 
n  

31HA1/Y/05 01 
D/Müller/1683/10800 
1200     
 

Kompozitní-IBC pro přepravu kapalin s vnitřní nádobou z tuhého 
plastu s vnějším pláštěm z oceli.  
 

u 
n  

11C/X/01 02 
S/Aurigny/9876/3000 
910 

IBC z přírodního dřeva pro přepravu tuhých látek s vnitřní 
vložkou, schválené pro tuhé látky obalové skupiny I. 

 6.5.2.2  Doplňkové zna čení 
 
6.5.2.2.1 Každá IBC musí mít značení požadované v 6.5.2.1 a kromě toho následující informace, které 

mohou být uvedeny na korozi odolném štítku trvale připevněném na místě snadno dostupném pro 
kontrolu. 

 
 Kategorie IBC 

Doplňkové zna čení Kovové 
Z tuhého 
plastu 

Kompo-zitní 
Lepenko-
vé 

Dřevěné 

Vnitřní objem v litrech a při 20oC X X X   
Vlastní hmotnost v kg a X X X  X   X 
Zkušební (pře)tlak v kPa nebo 
barech a, pokud se na něj vztahuje 

 X X   

Nejvýše přípustný plnící/ 
vyprazdňovací tlak v kPa nebo 
barech a, pokud se na něj vztahuje 

X X X   

Materiál tělesa a jeho minimální 
tloušťka v mm 

X     

Datum poslední zkoušky těsnosti, 
pokud se na ně vztahuje (měsíc a 
rok) 

X X X   

Datum poslední inspekce (měsíc a 
rok) 

X X X   

Číslo výrobní série X     
Maximální povolená stohovací 
zátěž b 

X X X X X 

 
a Používaná jednotka musí být uvedena. 
b  Viz 6.5.2.2.2. Toto dodatečné značení se musí použít pro všechny IBC vyrobené, opravené 

nebo zrekonstruované od 1. ledna 2011 ( viz rovněž 1.6.1.15 ) 



 
6.5.2.2.2 Maximální povolená stohovací zátěž použitelná , pokud je IBC v užívání, musí být znázorněna na 

symbolu následujícím způsobem : 

 

 
 
  IBC schopen stohování                          IBC není schopen stohování 
 

Symbol nesmí být menší než 100 mm x 100 mm a musí být trvanlivý a jasně čitelný. Písmena a 
číslice udávající  hmotnost  musí být nejméně 12 mm vysoké. 

 
Hmotnost vyznačená nad symbolem nesmí překročit zatížení  použité při zkoušce konstrukčního 
typu stohováním (viz 6.5.6.6.4) dělené 1.8. 

 
  POZNÁMKA :  Ustanovení 6.5.2.2.2 se musí použít pro všechny IBC vyrobené,opravené nebo 

rekonstruované od 1 ledna 2011  (viz rovněž 1.6.1.15).” 
  
  
6.5.2.2.3 Kromě označení uvedených v 6.5.2.1 mohou mít flexibilní IBC  piktogram označující doporučené 

zdvihací metody. 
 

6.5.2.2.4 Vnitřní nádoba kompositních IBC musí být označena nejméně těmito údaji: 
 

(a) Jméno nebo symbol výrobce a jiné identifikační údaje IBC stanovené příslušným orgánem, 
jak je uvedeno v 6.5.2.1.1 f); 

 
(b) Datum výroby, jak je uvedeno v 6.5.2.1.1 (d); 
 
(c) Rozlišovací značka státu povolujícího přidělení značení UN kódem; jak je uvedeno v 

6.5.2.1.1 (e). 
 
6.5.2.2.5 Pokud jsou kompozitní IBC konstruovány takovým způsobem, že vnější plášť  je určen k sejmutí při 

přepravě prázdných IBC (takové jako zpětná přeprava IBC pro opětovné použití původním 
odesilatelem), každá z odnímatelných částí  musí být označena měsícem a rokem výroby a jménem 
nebo symbolem výrobce a dalšími identifikačními údaji IBC stanovenými příslušným orgánem 
(6.5.2.1.1(f)). 

6.5.2.3  Shodnost s konstruk čním typem  
 
 Označení IBC UN kódem potvrzuje, že IBC odpovídá s úspěchem ozkoušenému konstrukčnímu 

typu a že požadavky uvedené v osvědčení byly splněny. 
 

6.5.3  Požadavky na konstrukci  
 
6.5.3.1 Obecné požadavky  
 
6.5.3.1.1 IBC musí být odolné, nebo  vhodným způsobem  chráněny proti degradaci, způsobované okolním  

prostředím.  
 



6.5.3.1.2 IBC musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby nemohlo dojít  k úniku obsahu při normálních 
podmínkách přepravy, včetně  účinku vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku. 

 
6.5.3.1.3 IBC a jejich uzávěry musí být zhotoveny z materiálů,  snášenlivých s obsahem nebo být zevnitř 

chráněny, aby nenastalo nebezpečí: 

 (a) že budou napadeny obsahem takovým způsobem, který by  jejich použití  učinil  rizikovým; 

 (b) že dojde k reakci nebo rozkladu obsahu, popř. k vytvoření zdraví škodlivých nebo 
nebezpečných sloučenin,  působením obsahu na materiály IBC. 

 

6.5.3.1.4 Byla-li použita těsnění, musí být z materiálu, který  nemůže být obsahem  IBC.napaden  
 

6.5.3.1.5 Veškerá provozní výstroj musí být umístěna nebo chráněna  tak, aby riziko úniku obsahu z důvodu 
jejího  poškození při manipulaci a přepravě bylo minimalizováno. 

 
6.5.3.1.6 IBC, jejich příslušenství a jejich provozní a konstrukční výstroj musí být uzpůsobeny tak, aby 

odolávaly vnitřnímu přetlaku obsahu bez jeho ztráty a namáhání  normální manipulace a přepravy. 
IBC určené ke  stohování musí být pro tento účel konstrukčně přizpůsobeny. Zvedací a 
bezpečnostní prvky  IBC musí být dostatečně pevné, aby odolaly normálním podmínkám  
manipulace a přepravy bez podstatné deformace nebo poškození; musí být umístěny tak, aby v 
žádné části IBC  nevznikalo nadměrné namáhání. 

 
6.5.3.1.7 Je-li IBC tvořena tělesem nádoby uvnitř rámu, musí být  konstruována tak, aby: 

 (a) se těleso nádoby netřelo či nedřelo o rám,  které by způsobovalo poškození tělesa nádoby, 

 (b) těleso nádoby zůstávalo stále zajištěno v rámu, 
 
 (c) části výstroje byly fixovány tak, aby nemohly být  poškozeny, jestliže spojení mezi tělesem 

nádoby a rámem  umožňuje rozpínání nebo vzájemný pohyb. 

6.5.3.1.8 Je-li použit spodní vypouštěcí ventil, musí být zabezpečen v uzavřené poloze a celý vyprazdňovací  
systém musí být vhodným způsobem chráněn proti poškození.  Ventily s pákovými uzávěry musí 
být chráněny proti náhodnému otevření, přičemž musí být poloha otevřeno – zavřeno lehce 
zjistitelná. U IBC obsahujících kapalné  látky musí být též dodatkové zařízení k utěsnění  výpustního 
otvoru, např. slepá příruba nebo stejně účinné  zařízení. 

 
 

6.5.4 Zkoušení, certifikace a inspekce  
 
6.5.4.1 Zajištění kvality: IBC musí být vyrobeny a odzkoušeny podle systému zajištění kvality uznaného 

příslušným orgánem, aby bylo zajištěno, že každá IBC splňuje požadavky této kapitoly. 
 

POZNÁMKA : Norma ISO 16106:2006 “Obaly - Přepravní  obaly pro nebezpečné věci - Obaly pro 
nebezpečné věci, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a velké obaly - Návody pro aplikaci 
normy ISO 9001”  - poskytuje přijatelný návod pro předepsané postupy. 
 

 
6.5.4.2 Zkušební požadavky: IBC musí být podrobeny zkouškám konstrukčního typu a prvními a 

periodickými inspekcemi a zkouškami podle 6.5.4.4, pokud se na ně vztahují. 
 
6.5.4.3 Certifikace: ke každému konstrukčnímu typu IBC musí být vydán atest s  povolením označování 

sériových výrobků UN kódem (jak je uvedeno v 6.5.2.) prokazujícím, že konstrukční typ, včetně své 
výstroje, splňuje zkušební požadavky. 

 
6.5.4.4 Inspekce a zkouška:  
 

POZNÁMKA : Viz též pododdíl 6.5.4.5. pro prohlídky a zkoušky na opravených IBC 
 
6.5.4.4.1 Aby bylo vyhověno požadavkům příslušného orgánu, musí být každá kovová IBC, IBC z tuhého 

plastu kompozitní IBC podrobena inspekci. 
 

(a) před uvedením do provozu (jakož i po rekonstrukci) a potom v intervalech nepřekračujících 
pět let z hlediska: 



  
(i) shodnosti s konstrukčním typem, včetně značení 
(ii) vnitřního a vnějšího stavu 
(iii) provozuschopnosti provozního výstroje 

  
Pokud je IBC opatřena tepelnou izolací, je třeba ji sejmou pouze v míře nezbytné. Pro 
řádné přezkoumání tělesa IBC. 

 
(b) V intervalech nejvýše dvou a půl let z hlediska: 

 
(i) vnějšího stavu 
(ii) provozuschopnosti provozního výstroje. 

 
Každá IBC musí odpovídat ve všech ohledech svému konstrukčnímu typu. 

 
6.5.4.4.2 Každá kovová IBC, IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC určená pro kapaliny nebo určená pro 

pevné látky plněné nebo vyprazdňované pod tlakem, se musí podrobit vhodné zkoušce těsnosti 
nejméně stejně účinné jako zkoušce předepsané v 6.5.6.7.3 a musí být schopna splnit úroveň 
zkoušek Uvedených v 6.5.6.7.3 

 
(a) předtím nežli je poprvé použit k přepravě 
(b) v intervalech ne více nežli dva a půl roku 
 
Pro tuto zkoušku musí být IBC vybaven primárním uzávěrem dna. Vnitřní nádoba kompozitní IBC 
může být zkoušena bez vnějšího obalu za předpokladu, že výsledky zkoušek tím nejsou ovlivněny. 

 
6.5.4.4.3 Zpráva o každé inspekci a zkoušce musí být uložena držitelem IBC nejméně do příští inspekce 

nebo zkoušky. Zpráva musí obsahovat výsledky inspekce a zkoušky a identifikaci subjektu 
provádějícího inspekci a zkoušku (viz také požadavky na označení v 6.5.2.2.1). 

 
6.5.4.4.4 Příslušný orgán na důkaz, že IBC splňuje požadavky zkoušek konstrukčního typu,může kdykoli 

požádat přezkoušení IBC zkouškami dle této kapitoly. 
 
 
6.5.4.5 Opravené IBC 
 
6.5.4.5.1 Pokud je IBC poškozena následkem nárazu (např. při nehodě) nebo z jiné příčiny,musí být 

opravena nebo jinak ošetřena (viz definice „Běžné opravy a údržba IBC“ v 1.2.1), v souladu 
s konstrukčním typem.Tělesa tuhých plastových IBC a vnitřní nádoby kompozitních IBC, pokud  
jsou poškozena, musí být nahrazena. 

 
6.5.4.5.2 Navíc k jiným zkouškám a inspekcím, které předepisuje ADR, musí být IBC podrobeny všem 

zkouškám a inspekcím dle požadavků uvedených v 6.5.4.4 a kdykoli je IBC opravena, musí být 
vypracován požadovaný protokol. 

 
6.5.4.5.3 Subjekt provádějící zkoušky a inspekce musí IBC po opravě označit trvanlivým   způsobem poblíž 

výrobcem umístněného UN kódu konstrukčního typu, aby byly zřejmé informace: 
 

(a) stát, ve kterém byly provedeny a inspekce 
  

(b) název nebo autorizovaný symbol subjektu provádějícího zkoušky a inspekce 
 
(c) datum (měsíc,rok) provedení zkoušek a inspekcí 

 
6.5.4.5.4 Zkoušky a inspekce provedené v souladu s 6.5.4.5.2 mohou být považovány za vyhovující 

požadavkům pro 2,5 leté a 5 tileté periodické zkoušky a inspekce. 
 
 

6.5.5  Zvláštní požadavky na IBC 
 

6.5.5.1  Zvláštní požadavky na kovové IBC  

 



6.5.5.1.1 Tyto požadavky se vztahují na kovové IBC určené pro přepravu tuhých látek a kapalin. Existují tři 
kategorie kovových IBC: 

(a)  IBC pro tuhé látky, které jsou plněny a vyprazdňovány samospádem (11A, 11B, 11N); 

(b) IBC pro tuhé látky,  které jsou plněny a vyprazdňovány přetlakem větším než 10 kPa  (0,1 
baru) (21A, 21B, 21N); a   

(c) IBC pro kapaliny (31A, 31B, 31N). 

 

6.5.5.1.2 Tělesa IBC musí být zhotovena z vhodných tvárných kovových materiálů s prokázanou svařitelností. 
Svary musí být provedeny odborně a musí poskytovat dokonalou bezpečnost. Musí se brát v úvahu 
provedení pro nízkou teplotu, pokud je to vhodné. 

 

6.5.5.1.3 Musí se dbát na to, aby se zabránilo poškození galvanickým účinkem, vyvolaným těsným stykem 
různých kovů. 

 

6.5.5.1.4 IBC z hliníku pro přepravu hořlavých kapalných látek nesmějí mít žádné  pohyblivé části, jako víka, 
uzávěry atd., z nechráněné - rezavějící oceli, které by mohly vyvolat nebezpečnou  reakci při styku s 
hliníkem třením nebo nárazem. 

 

6.5.5.1.5 Kovové IBC musí být zhotoveny z kovů vyhovujících těmto požadavkům: 

(a) u oceli nesmí prodloužení po přetržení v procentech  činit méně než 

Rm 

10000
  s absolutním minimem 20% 

kde Rm = zaručená minimální pevnost v tahu použité  oceli v N/mm2. 

(b) u hliníku a jeho slitin nesmí prodloužení po  přetržení v procentech činit méně než   

Rm 6
10000

 s absolutním minimem 8% 

Zkušební vzorky použité pro stanovení prodloužení po  přetržení musí být odebrány kolmo 
ke směru válcování  a být upevněny tak, aby 

    Lo = 5 d   nebo 

    Lo = 5,65 A , 

kde: Lo   = měřená délka zkušebního vzorku před zkouškou 

 d = průměr 

 A = plocha průřezu zkušebního vzorku 

 
6.5.5.1.6 Nejmenší tloušťka stěny 

 
(a) u referenční oceli se součinem Rm x Ao = 10 000 nesmí tloušťka stěn činit méně než: 

 
Vnit řní objem (C) v 

litrech 
Tlouš ťka st ěny (T) v mm 

 Typy 11A, 11B, 11N Typy 21A, 21B, 21N, 
         31A, 31B, 31N 

 Nechrán ěná Chrán ěná Nechrán ěná Chrán ěná 
C ≤  1000 

1000< C ≤  2000 
2000< C ≤  3000 

2,0 
T = C/2000 + 1,5 
T = C/2000 + 1,5 

1,5 
T = C/2000 +1,0 
T = C/2000 +1,0 

2,5 
T = C/2000 +2,0 
T = C/1000 +1,0 

2,0 
T = C/2000 +1,5 
T = C/2000 +1,5 



 
 

kde:Ao =minimální prodloužení (v procentech) použité referenční oceli při přetržení při 
namáhání v tahu (viz 6.5.5.1.5);  

  
   (b) u jiných kovů než u referenční oceli  uvedené pod bodem (a) se nejmenší tloušťka stěny 

vypočítá podle tohoto vzorce: 
 

e
e

Rm A
1

0

1

214

1
3

= ×
×

.

 

kde e1=  požadovaná ekvivalentní tloušťka stěny použitého kovu (v mm); 

eo = požadovaná nejmenší tloušťka stěny pro  referenční ocel (v mm);  

Rm1= zaručená minimální pevnost v tahu použitého kovu (v N/mm
2
) (viz (c)) 

A1 = minimální prodloužení (v procentech) použitého kovu při přetržení při  namáhání 

v tahu (viz 6.5.5.1.5). 

Tloušťka stěny však v žádném případě nesmí činit méně než 1,5 mm. 

(c) Pro účely výpočtu uvedeného v odstavci b) zaručená  minimální pevnost vtahu použitého 
kovu (Rm1) musí mít minimální hodnotu podle národních a mezinárodních materiálových 
norem. Avšak pro austenitické oceli může být stanovená hodnota pro Rm zvýšena až o 15 
%, jestliže je v materiálovém kontrolním osvědčení ověřena vyšší hodnota. Pokud 
neexistuje žádná materiálová norma pro dotyčný materiál, hodnota Rm musí být minimální  
hodnotou ověřenou v materiálovém kontrolním osvědčení.  

 
6.5.5.1.7 Zařízení pro vyrovnávání tlaku: IBC určené k přepravě kapalných látek musí umožňovat  odvádění 

dostatečného množství par, aby tím bylo  zajištěno, že při působení ohně nedojde k prasknutí  
tělesa nádoby. Toho může být dosaženo běžnými zařízeními pro vyrovnání tlaku nebo jinými 
konstrukčními prostředky. Spouštěcí  tlak nesmí být vyšší než 65 kPa (0,65 baru) a ne nižší  než 
zjištěný celkový přetlak v IBC (tzn. součet tenze par plněné látky a parciálního tlaku vzduchu nebo 
jiných inertních plynů zmenšený o 100 kPa (1 bar) zjištěný na základě  nejvyššího stupně plnění při 

55oC uvedeného v 4.1.1.4. Potřebná zařízení pro zajištění vyrovnání tlaku musí být umístěna v 
části nádoby, kde zůstává plynná  fáze. 

 
6.5.5.2 Zvláštní ustanovení pro flexibilní IBC 

 
6.5.5.2.1 Tyto požadavky se vztahují na flexibilní IBC těchto typů: 

13H1 plastová tkanina bez vnitřního povlaku nebo vnitřní vložky 

13H2 plastová tkanina s vnitřním povlakem 

13H3 plastová tkanina s vnitřní vložkou 

13H4 plastová tkanina s vnitřním povlakem a vnitřní vložkou 

13H5 plastová fólie 

13L1 textilní tkanina bez vnitřního povlaku nebo vnitřní vložky 

13L2 textilní tkanina s vnitřním povlakem 

13L3 textilní tkanina s vnitřní vložkou 

13L4 textilní tkanina s vnitřním povlakem a vnitřní vložkou 

13M1 papír, vícevrstvý 

13M2 papír, vícevrstvý, vodovzdorný 

 
Flexibilní IBC jsou určeny pouze pro přepravu tuhých látek.  

 

6.5.5.2.2 Tělesa musí být zhotovena z vhodných materiálů.  Pevnost materiálu a konstrukce flexibilní IBC 
musí být  přizpůsobena vnitřnímu objemu flexibilní IBC a jejímu  předpokládanému použití. 



 

6.5.5.2.3 Všechny materiály použité při výrobě flexibilních IBC  typu 13M1 a 13M2 si musí po úplném 
ponoření do vody po  dobu nejméně 24 hodin zachovat ještě nejméně 85 % pevnosti v tahu, 
měřené původně po kondicionování materiálu do rovnovážného stavu při relativní vlhkosti rovnající 
se nebo menší  než 67 %. 

 

6.5.5.2.4 Spoje musí být šité, tepelně svařené, lepené nebo provedeny jiným rovnocenným postupem. 
Všechny konce  šitých spojů musí být zabezpečeny (před uvolněním švu). 

 

6.5.5.2.5 Flexibilní IBC musí mít dostatečnou odolnost proti  stárnutí a poklesu pevnosti, způsobené 
ultrafialovými paprsky, klimatickými podmínkami nebo plněnými látkami,  aby byly vhodné pro 
předpokládané použití. 

 

6.5.5.2.6 U flexibilních plastových IBC z plastu, který musí být chráněn  proti ultrafialovému záření, musí být 
tato ochrana provedena přidáním sazí nebo jiných vhodných pigmentů nebo inhibitorů do materiálu. 
Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem a musí si zachovat svoji účinnost po celou dobu 
životnosti nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity 
pro výrobu zkoušeného konstrukčního typu, může být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li 
mít změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů nepříznivý vliv na fyzikální vlastnosti 
konstrukčního materiálu. 

 

6.5.5.2.7 Ke zlepšení odolnosti proti stárnutí nebo pro jiné účely, mohou být do materiálu tělesa přimíseny  
přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikálně - chemické 
vlastnosti  materiálu. 

 

6.5.5.2.8 Při výrobě těles nádob IBC nesmí být použit materiál z již  použitých nádob. Zbytky při výrobě nebo 
odpady ze  stejného výrobního procesu však smějí být použity. Toto  však nemá vyloučit opětné 
použití jednotlivých částí,  jako např. upevňovacích částí a podstavců palet za  předpokladu, že tyto 
části nebyly při svém předchozím  použití žádným způsobem poškozeny.  

 

6.5.5.2.9 V naplněném stavu nesmí poměr výšky k šířce činit více než 2:1. 

 

6.5.5.2.10 Vnitřní vložka musí být zhotovena z vhodného materiálu. Pevnost použitého materiálu a konstrukce 
vnitřní vložky musí být přiměřená vnitřnímu objemu IBC a předpokládanému použití. Spoje a 
uzávěry musejí být prachotěsné a schopné odolat tlaku a nárazům, které vznikají za normálních 
podmínek manipulace a přepravy. 

                                                               

6.5.5.3 Zvláštní ustanovení pro IBC z tuhého plastu  

 
6.5.5.3.1 Tyto požadavky se vztahují na IBC z tuhého plastu  pro přepravu tuhých látek nebo kapalin. IBC 

jsou těchto  typů: 

 

11H1 opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování, pro tuhé 
látky, plněné a vyprazdňované samospádem 

11H2 samonosné, pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované samospádem 

21H1 opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování, pro tuhé 
látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem 

21H2 samonosné, pro tuhé látky, plněné a vyprazdňované pod tlakem 

31H1 opatřené konstrukční výstrojí (rámem) odolávající plnému zatížení při stohování, pro 
kapaliny. 



31H2 samonosné, pro kapaliny. 

 
6.5.5.3.2 Těleso nádoby musí být zhotoveno z vhodného plastu známé specifikace. Pevnost materiálu a 

konstrukce musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu IBC a jejímu předpokládanému použití. 
Materiál musí být přiměřeným  způsobem odolný proti stárnutí a ovlivnění plněnými látkami a 
popřípadě také odolávat ultrafialovému záření. Odolnost vůči nízké teplotě je nutno vzít v úvahu 
pokud je to účelné. Za normálních přepravních podmínek nesmí docházet k propouštění obsahu. 

 
6.5.5.3.3 Je-li nutná ochrana proti ultrafialovým paprskům, musí se provést přidáním sazí nebo jiných 

vhodných pigmentů nebo inhibitorů. Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem a musí si 
zachovat svoji účinnost po celou dobu  životnosti tělesa nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  
inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity pro výrobu zkoušeného konstrukčního typu, může 
být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li mít změněný obsah sazí, pigmentů nebo inhibitorů 
nepříznivý vliv na fyzikálně - chemické vlastnosti materiálu. 

 
6.5.5.3.4 Ke zlepšení odolnosti proti stárnutí nebo pro jiné účely mohou být do materiálu tělesa nádoby 

přimíseny přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikálně - 
chemické vlastnosti materiálu. 

 
6.5.5.3.5 Pro výrobu IBC z tuhého plastu nesmí být použit odpadní materiál jiný než rozemleté zbytky z  téhož 

výrobního procesu.  

 

6.5.5.4  Zvláštní ustanovení pro kompozitní  IBC s vnit řní plastovou nádobou  

 
6.5.5.4.1 Tyto požadavky se vztahují na kompozitní IBC  pro přepravu tuhých látek nebo kapalin těchto typů: 

 
11HZ1 kompozitní IBC s tuhou  plastovou vnitřní  nádobou pro tuhé látky  plněné a vyprazdňované  

samospádem  

11HZ2 kompozitní IBC s flexibilní plastovou vnitřní nádobou, pro tuhé látky plněné a 
vyprazdňované  samospádem  

21HZ1 kompozitní IBC s tuhou  plastovou vnitřní  nádobou , pro tuhé  látky  plněné a 
vyprazdňované  pod tlakem 

21HZ2 kompozitní IBC s flexibilní plastovou vnitřní nádobou, pro tuhé látky plněné a 
vyprazdňované pod tlakem 

31HZ1 kompozitní IBC  s tuhou  plastovou vnitřní  nádobou   pro kapaliny 

31HZ2 kompozitní IBC  s  flexibilní plastovou vnitřní nádobou pro kapaliny. 

 
 Tento kód musí být upraven nahrazením písmene Z velkým písmenem podle 6.5.1.4.1 b) k 

vyznačení druhu materiálu vnějšího pláště. 

 
6.5.5.4.2 Vnitřní nádoba bez svého vnějšího pláště není určena k tomu, aby vykonávala obalovou funkci. 

„Tuhá“ vnitřní nádoba je nádoba, které zůstává její tvar, pokud je prázdná s umístěnými uzávěry a 
bez podpory vnějšího zajištění. Jakákoli vnitřní nádoba, pokud není „tuhá“, je považována za 
„flexibilní“. 

 
6.5.5.4.3 Vnější plášť  sestává zpravidla z tuhého  materiálu formovaného  tak,  aby chránil vnitřní nádobu 

před  fyzickým poškozením při manipulaci a přepravě, avšak  není určen k tomu, aby zastával 
funkci obalu. Pokud je to vhodné, zahrnuje vnější plášť základní paletu.   

 



6.5.5.4.4 Kompozitní IBC s plně uzavřeným vnějším pláštěm je nutno konstruovat tak, aby bylo možno 
snadno posoudit stav vnitřní nádoby ve spojení se zkouškami těsnosti  a hydraulickými tlakovými 
zkouškami.  

 
6.5.5.4.5 Nejvyšší vnitřní objem IBC typu 31HZ2 smí být nejvýše 1250 litrů. 

 
6.5.5.4.6 Vnitřní nádoba musí být vyrobena z vhodného plastu známé  specifikace. Pevnost materiálu a 

konstrukce musí být  přizpůsobeny vnitřnímu objemu IBC a jejímu předpokládanému použití. 
Materiál musí být přiměřeně odolný proti stárnutí a ovlivnění plněnými  látkami a popřípadě také 
odolávat ultrafialovým paprskům. Musí se brát v úvahu provedení pro nízkou teplotu, pokud je to 
vhodné. Za normálních  přepravních podmínek nesmí docházet  k propouštění obsahu.. 

 
6.5.5.4.7 Je-li nutná ochrana proti ultrafialovým paprskům, musí se provést přidáním sazí nebo jiných 

vhodných pigmentů nebo  inhibitorů .Tyto přísady musí být snášenlivé s obsahem a musí si 
zachovat svoji účinnost po celou dobu  životnosti tělesa nádoby. Při použití sazí, pigmentů nebo  
inhibitorů, které se liší od těch, které byly použity pro výrobu odzkoušeného konstrukčního typu, 
může být od opakování zkoušek upuštěno, nebude-li mít změněný obsah  sazí, pigmentů nebo 
inhibitorů nepříznivý vliv na  fyzikální vlastnosti materiálu. 

6.5.5.4.8 Ke zlepšení odolnosti proti stárnutí nebo pro jiné  účely mohou být do materiálu  tělesa nádoby 
přimíseny  přísady za předpokladu, že tyto přísady nebudou mít nepříznivý vliv na fyzikálně - 
chemické vlastnosti  materiálu. 

  

6.5.5.4.9 Pro výrobu vnitřních nádob nesmí být použit odpadní materiál jiný než rozemleté zbytky z  téhož 
výrobního procesu.   

 
6.5.5.4.10 Vnitřní nádoba IBC typu 31HZ2 musí být tvořena nejméně třemi vrstvami. 

 
6.5.5.4.11 Pevnost materiálu a konstrukce vnějšího zajištění (obalu) musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu 

kompozitní IBC a jejímu použití. 

 
6.5.5.4.12 Vnější plášť nesmí mít žádné vyčnívající části, které  by mohly poškodit vnitřní nádobu. 

 

6.5.5.4.13 Kovový vnější  plášť musí být  vyroben z vhodného materiálu odpovídající tloušťky. 
 

6.5.5.4.14 Vnější plášť z přírodního dřeva musí být z vyzrálého, suchého a bezvadného dřeva, aby se 
zabránilo tomu, že bude ovlivněna pevnost jeho částí.  Horní a spodní části mohou být 
z vodovzdorných materiálů rekonstituovaného dřeva,  jako dřevovláknitých desek, dřevotřískových 
desek nebo z jiných vhodných materiálů. 

 
6.5.5.4.15 Vnější plášť z překližky musí být vyroben z dobře vyzrálé loupané nebo  řezané dýhy, suché a bez 

vad, které by mohly podstatně ovlivnit pevnost pláště. Jednotlivé vrstvy musí být dobře slepeny 
vodovzdorným lepidlem. Při výrobě vnějšího pláště mohou být spolu s překližkou použity také jiné 
vhodné materiály. Vnější plášť musí být pevně spojen hřebíky nebo díly, musí být upevněny na 
rohových sloupcích nebo zakončeních nebo kompletován jinými rovnocennými prostředky. 

 

6.5.5.4.16 Stěny vnějšího pláště z rekonstituovaného dřeva musí být z vodovzdorných materiálů, jako 
dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek nebo jiných vhodných materiálů stejného druhu. 
Ostatní  části pláště smějí být vyrobeny z jiných vhodných  materiálů. 

 



6.5.5.4.17 Lepenkový vnější plášť  musí být vyroben z hladké lepenky nebo ze tří  a vícevrstvé vlnité lepenky  
dobré kvality, odpovídající vnitřnímu objemu a účelu použití. Odolnost vnějšího povrchu  proti vodě 
musí být taková, aby zvýšení hmotnosti po dobu 30 minut trvající zkoušky na absorpce vody dle 

metody Cobb nečinila více než 155 g/m
2 (viz ISO 535:1991). Lepenka musí mít vhodnou pevnost v 

ohybu. Lepenka musí být formátována  bez narušení a rylována tak, aby se při sestavení nelámala, 
její povrch se nenarušil a aby se příliš neprohýbal. Vlny vlnité  lepenky musejí být pevně slepeny s 
vnější vrstvou. 

6.5.5.4.18 Vnější hrany lepenkového pláště  mohou mít dřevěný rám  nebo být úplně ze dřeva. Pro zesílení 
mohou být  použity dřevěné lišty. 

 
6.5.5.4.19 Tovární hrany lepenkového vnějšího pláště musí být spojeny lepící páskou,  přeplátovány a slepeny 

nebo sešity kovovými sponami. U přeplátovaných spojů musí být přesah přiměřeně široký. Jestliže 
uzávěr je proveden slepením  nebo  lepicí páskou, musí být lepidlo vodovzdorné. 

 
6.5.5.4.20 Jestliže je vnější plášť z plastu, vztahují se na něj odpovídající požadavky uvedené v 6.5.5.4.6 až 

6.5.5.4.9, přičemž v tomto případě se požadavky na vnitřní nádoby  vztahují i na vnější plášť 
kompozitních IBC.  

 
6.5.5.4.21 Vnější plášť IBC typu 31HZ2 musí plně obklopovat vnitřní  nádobu ze všech stran. 

 
6.5.5.4.22 Každé integrální paletové dno, které patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí umožňovat 

mechanickou manipulaci IBC s náplní na nejvyšší dovolenou celkovou (btto) hmotnost). 

 
6.5.5.4.23 Paletu nebo integrální dno je nutno konstruovat  tak, aby byly bez výčnělků, které by mohly  při 

manipulaci způsobit  porušení spodku nádoby IBC. 

 
6.5.5.4.24 Vnější plášť s odnímatelnou paletou musí být bezpečně spojeny, aby byla zajištěna stabilita při 

manipulaci  a přepravě. Použije-li se odnímatelná paleta musí být  její povrch zbaven ostrých, 
vyčnívajících částí, které  by mohly IBC poškodit. 

 
6.5.5.4.25 Zesilovací prvky pro zvýšení stohovací pevnosti, jako dřevěné podpěry, musí být   umístěny vně 

vnitřní nádoby. 

 
6.5.5.4.26 Pokud jsou IBC určeny ke stohování, musí být  nosná plocha vytvořena tak, aby zatížení bylo 

bezpečně  rozloženo. Tyto IBC musí být konstruovány tak, aby zátěž nebyla nesena vnitřní 
nádobou. 

 

6.5.5.5  Zvláštní ustanovení pro lepenkové IBC   

 

6.5.5.5.1 Tyto požadavky se vztahují na IBC z lepenky pro přepravu tuhých  látek, které se plní a vyprazdňují 
samospádem. IBC z lepenky jsou typu 11G. 

6.5.5.5.2 IBC z lepenky nesmějí být opatřeny úchyty pro zvedání shora. 

 
6.5.5.5.3 Těleso nádoby musí být vyrobeno ze silné hladké lepenky nebo tří a vícevrstvé vlnité lepenky (s 

jednou nebo více zvlněnými vrstvami) dobré jakosti, přizpůsobených vnitřnímu objemu IBC a 
předpokládanému použití. Odolnost vnější plochy proti vodě musí být  taková, aby zvětšení 
hmotnosti během 30 minut trvající  zkoušky absorpce vody podle metody Cobb nečinilo více  než 

155 g/m
2 (viz ISO 535:1991). Lepenka musí mít vhodnou pevnost v ohybu. Lepenka musí být  

formátována bez porušení a rylována tak, aby se při  sestavení nelámala, její povrch nepraskal a 
aby se nepatřičně neprohýbala. Vlny vlnité lepenky musí být pevně slepeny s vnější vrstvou. 



 
6.5.5.5.4 Stěny včetně víka a dna musí mít minimální pevnost proti proražení 15 J, měřenou podle 

ISO 3036:1975. 

 
6.5.5.5.5 Výrobní hrany tělesa nádoby je nutno opatřit vhodným  přeplátováním a spojit použitím lepicí pásky, 

zalepením, sešitím kovovými sponami nebo jinými spojovacími systémy s minimálně stejnou 
účinností. Jestliže se spojení provádí zalepením nebo použitím lepicí pásky,  musí se použít 
vodovzdorné lepidlo. Kovové spony musí prošít všechny spojované díly a musí se  použít  ochrana 
tak, aby vnitřní vložka jimi nemohla být podřena  či propíchnuta. 

 
6.5.5.5.6 Vnitřní vložka musí být vyrobena z vhodného materiálu. Odolnost použitého materiálu a konstrukce 

vložky musí být přizpůsobena vnitřnímu objemu IBC a předpokládanému  použití. Spoje a uzávěry 
musí být prachotěsné a schopné odolávat tlakům a nárazům, které mohou nastat za  normálních 
manipulačních a přepravních podmínek. 

 
6.5.5.5.7 Jakýkoliv integrální paletový podstavec, který patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí být 

uzpůsobené pro mechanickou manipulaci IBC po naplnění na nejvyšší  dovolenou celkovou 
hmotnost. 

 
6.5.5.5.8 Paletu nebo integrální podstavec je nutno konstruovat  tak, aby styčná plocha s nádobou IBC byla 

bez výčnělků, které by při  manipulaci mohly způsobit škody. 

 
6.5.5.5.9 Těleso nádoby je nutno spojit s jakoukoliv odnímatelnou paletou tak,  aby byla zajištěna stabilita při 

manipulaci  a přepravě. Horní povrch odnímatelné palety, musí být zbaven ostrých vyčnívajících 
částí, které  by mohly IBC poškodit. 

 
6.5.5.5.10 Zesilovací prvky ke zvýšení stohovací odolnosti,  jako dřevěné podpěry, smějí být použity, ale musí 

být umístěny vně vnitřní vložky. 

 
6.5.5.5.11 Pokud jsou IBC určeny pro stohování, musí být  nosná plocha utvořena tak, aby zatížení bylo 

bezpečně  rozděleno. 

  
6.5.5.6  Zvláštní ustanovení pro d řevěné IBC  

 
6.5.5.6.1 Tyto požadavky se vztahují na IBC ze dřeva pro přepravu tuhých  látek, plněných a 

vyprazdňovaných samospádem. IBC ze dřeva jsou  těchto typů: 

 

11C Přírodní dřevo s vnitřní vložkou 

11D Překližka s vnitřní vložkou 

11F Rekonstituované dřevo  s vnitřní vložkou 

 

6.5.5.6.2 IBC ze dřeva nesmějí být opatřeny úchyty pro zvedání shora. 

 
6.5.5.6.3 Odolnost použitých materiálů a druh konstrukce musí být přizpůsobeny vnitřnímu objemu a účelu 

použití IBC. 

 
6.5.5.6.4 Přírodní dřevo musí být dobře vyzrálé, suché a bez vad, aby se zabránilo  snížení odolnosti 

každého jednotlivého dílu IBC. Každý  díl IBC musí sestávat z jednoho kusu (plnostěnný) nebo mu 



být rovnocenný. Díly (z přířezů) se považují za rovnocenné jednomu kusu, použije-li se vhodná 
metoda lepených spojů ( jako např. Lindermanovo spojení - rybinový spoj, na pero a drážku, spojení 
na polodrážku nebo na tupý spoj s nejméně dvěma zvlněnými kovovými upevňovacími prvky pro 
každý spoj.nebo jiné  nejméně stejně účinné metody. 

 
6.5.5.6.5 Překližková tělesa nádoby musí být minimálně z třívrstvé překližky. Musí být vyrobena z dobře 

vyzrálé rotačně loupané, nebo řezané dýhy, suché  a bez vad, které by mohly podstatně ovlivnit 
pevnost  tělesa nádoby. Jednotlivé vrstvy musí být  slepeny vodovzdorným lepidlem. Při výrobě 
těles  nádoby mohou být spolu s překližkou použity také jiné vhodné materiály. 

 
6.5.5.6.6 Tělesa nádoby z rekonstituovaného dřeva musí být z vodovzdorných materiálů jako např. 

dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek nebo jiných vhodných materiálů stejného typu. 

 
6.5.5.6.7 Díly IBC musí být v hranových a rohových spojích pevně sbity hřebíky nebo kompletovány jiným 

vhodným  způsobem. 

 
6.5.5.6.8 Vnitřní vložka musí být zhotovena z vhodného materiálu. Pevnost použitého materiálu a konstrukce 

vnitřní  vložky musí být přiměřená vnitřnímu objemu IBC a  předpokládanému použití. Spoje a 
uzávěry musejí být  prachotěsné a schopné odolat tlaku a nárazům, které  vznikají za normálních 
podmínek manipulace a přepravy. 

 
6.5.5.6.9 Integrální paletový podstavec, který patří k IBC, nebo  odnímatelná paleta musí být uzpůsobeny k 

mechanické manipulaci IBC po naplnění na nejvyšší dovolenou celkovou hmotnost. 

 
6.5.5.6.10 Paletu nebo integrální podstavec je nutno konstruovat  tak, aby spodek IBC byl bez výčnělků, které 

by mohly  při manipulaci způsobit poškození.  

 

6.5.5.6.11 Těleso musí být spojeno s odnímatelnou paletou, aby byla zajištěna stabilita při manipulaci a 
přepravě. Použije-li se odnímatelná paleta, musí být  její povrch zbaven ostrých, vyčnívajících částí, 
které  by mohly IBC poškodit. 

 
6.5.5.6.12 Zesilovací přípravky pro zvýšení stohovací pevnosti,  jako, dřevěné podpěry, mohou být použity, 

musí být ale  umístěny vně vnitřní vložky. 

 
6.5.5.6.13 Pokud je IBC určena pro stohování, musí být  nosná plocha utvořena tak, aby zatížení bylo 

bezpečně  rozloženo. 

 

6.5.6 Požadavky na zkoušky IBC 

  
6.5.6.1  Provedení a četnost zkoušek  

 
6.5.6.1.1 Každý konstrukční typ IBC musí úspěšně vyhovět zkouškám předepsaným v této Kapitole před jeho 

použitím a před schválením příslušným orgánem povolujícím umístění značky. Konstrukční typ IBC 
je určen  konstrukcí, velikostí, materiálem a tloušťkou stěn, způsobem výroby a plnicím a 
vyprazdňovacím zařízením;  může mít ale různé povrchové úpravy. Zahrnuty jsou rovněž  IBC, které 
se od konstrukčního typu liší pouze menšími  vnějšími rozměry. 

 
6.5.6.1.2 Zkoušky musí být prováděny na IBC připravených k přepravě. IBC musí být plněny podle údajů pro 

různé  zkoušky. Látky, určené k přepravě mohou být nahrazeny náhradní náplní, pokud se tím 
nezkreslí výsledek zkoušek.  Jestliže tuhé látky budou nahrazeny jinými látkami, musí  mít tyto 



stejné fyzikální vlastnosti (hmotnost, velikost zrna a pod.) jako látky určené k přepravě. Je přípustné 
použít dodatečná závaží, jako sáčky s olověným šrotem,  aby bylo dosaženo potřebné celkové 
hmotnosti kusů, pokud jsou vloženy tak, aby neovlivnily výsledek zkoušek. 

 

6.5.6.2 Zkoušky konstruk čního typu 

 

6.5.6.2.1 Jedna IBC každého konstrukčního typu, rozměru, tloušťky stěny a způsobu konstrukce musí být 
podrobeno zkouškám v  pořadí uvedeném v 6.5.6.3.7 a jak je uvedeno v 6.5.6.5 až 6.5.6.13. Tyto 
zkoušky konstrukčního typu musí být provedeny podle požadavku příslušného orgánu. 

 
6.5.6.2.2 Aby se prokázala dostatečná chemická snášenlivost s obsaženými věcmi nebo se standardními  

kapalinami podle 6.5.6.3.3, nebo 6.5.6.3.5 pro IBC z tuhého plastu typu 31H2 a pro kompozitní IBC 
typů 31HH1 a 31HH2, pokud jsou IBC navrženy pro stohování, může se použít druhá IBC. V tomto 
případě  musí být obě IBC podrobeny předchozímu skladování.“  

6.5.6.2.3 Příslušný orgán může povolit selektivní zkoušení IBC, které se pouze nepatrně liší od již 
schváleného typu, např. malými zmenšeními vnějších rozměrů. 

 

6.5.6.2.4 Pokud jsou používány odnímatelné palety při těchto zkouškách, zkušební protokol vydaný podle 
6.5.6.14 musí zahrnovat technický popis použitých palet.  

 

6.5.6.3 Příprava IBC ke  zkouškám  

 

6.5.6.3.1 Papírové a lepenkové IBC  a kompozitní IBC s vnějším lepenkovým pláštěm  se musí kondicionovat 
nejméně 24 hodin v atmosféře s řízenou teplotou a relativní vlhkostí. Jsou tři možnosti, z nichž  je 
nutné zvolit jednu. Přednostní atmosféra je 23 ± 2oC  a 50± 2% relativní vlhkosti. Dvě další možnosti 
jsou  20 ± 2oC a 65 ± 2% relativní vlhkosti, nebo 27 ± 2oC  a 65 ± 2% relativní vlhkosti. 

 

 POZNÁMKA: Průměrné hodnoty musí být uvnitř tohoto tolerančního rozmezí. Krátkodobé výkyvy a 
omezení měření mohou způsobit , že jednotlivá měření se mohou pohybovat v rozmezí ± 5 % 
relativní vlhkosti bez významného vlivu na zhoršení reprodukovatelnosti zkoušky. 

 

6.5.6.3.2 Dále musí být zjištěno, zda plasty použité při  výrobě IBC z tuhého plastu (typů 31H1 a 31H2)  a 
kompozitních IBC (typů 31HZ1 a 31HZ2) odpovídají požadavkům v 6.5.5.3.2 až 6.5.5.3.4 a 
6.5.5.4.6 až 6.5.5.4.9. 

 

6.5.6.3.3 Na důkaz dostatečné  chemické snášenlivosti s plněnými látkami musí být vzorky IBC po dobu šesti 
měsíců podrobeny předběžnému skladování. Po tuto dobu zůstanou vzorky IBC naplněné látkami, 
které mají být  přepravovány, nebo látkami, které mají nejméně stejné  vlivy, a to vlivy způsobující 
trhliny pnutím, zmenšování odolnosti a degradační vlivy na molekuly plastu, potom se vzorky 
podrobí vhodným zkouškám uvedeným v tabulce v 6.5.6.3.7. 

 

6.5.6.3.4 V případě, že chování plastů bylo prokázáno nějakým jiným postupem, může být od výše uvedené 
zkoušky snášenlivosti  upuštěno. Takové postupy musí být výše uvedené  zkoušce snášenlivosti 
nejméně rovnocenné a musí být uznány příslušným orgánem. 

 
6.5.6.3.5 Pro polyethylenové IBC z pevného plastu (typy 31H1 a 31H2) v souladu s pododdílem 6.5.5.3 a 

kompozitní IBC s polyethylenovou vnitřní nádobou (typy 31HZ1 a 31HZ2) v souladu s pododdílem 
6.5.5.4 může být chemická snášenlivost s plnícími materiály podle pododdílu 4.1.1.19 prokázána 
následujícím způsobem se standardními kapalinami (viz oddíl 6.1.6) 



 
Standardní kapaliny jsou  představiteli pro procesy zhoršování vlastností polyetylénu protože vlivem 
bobtnání dochází k měknutí, k popraskání vlivem napětí, k molekulární degradaci a ke kombinaci 
těchto vlivů. 
 
Dostatečná chemická snášenlivost IBC může být prokázána skladováním požadovaných 
zkušebních vzorků po dobu tří týdnů při teplotě 40oC s příslušnou standardní kapalinou 
(kapalinami). Tam kde je standardní kapalinou voda, se skladování podle tohoto postupu  
nevyžaduje. 
Skladováním se vyžaduje buďto pro zkušební vzorky, které se používají pro zkoušku stohováním 
v případě standardních kapalin smáčecího roztoku a kyseliny octové. Po tomto  skladování musí 
zkušební vzorky podstoupit zkoušky předepsané v 6.5.6.4 až 6.5.6.9 
 
Zkouška snášenlivosti pro terc.-butylhydroperoxid s obsahem více nežli 40 % peroxidu a kyseliny 
peroxyoctové třídy 5.2 nesmí být prováděna  (s) použitím standardních kapalin. Pro tyto látky musí 
být poskytnut důkaz o dostatečné chemické snášenlivosti zkušebních vzorků s látkami, které jsou 
určeny k přepravě během skladování po dobu šesti měsíců při pokojové teplotě.   
          
Výsledky postupu podle tohoto odstavce s IBC z polyetylénu  mohou být uznány pro stejný 
konstrukční typ, jehož vnitřní povrch je fluorován. 

 
6.5.6.3.6 Pro konstrukční typy IBC vyrobené z polyetylénu jak je specifikován v 6.5.6.3.5 může být chemická 

snášenlivost s plnícími látkami prokázána rovněž laboratorními zkouškami za předpokladu, že vliv 
těchto plnících látek na zkušební vzorky je menší, než vliv příslušné standardní kapaliny (kapalin) 
s přihlédnutím k významným  zhoršujícím procesům. Pokud se týká relativní hustoty a tenze par 
musí se používat stejné podmínky jak je uvedeno v 4.1.1.19.2.  

 
 
 
 
 
6.5.6.3.7 Požadované zkoušky konstrukčního typu a jejich pořadí 
 
 

Typ IBC Vibrace f Zdvih 
zdola 

Zdvih 
shora a 

Stoho- 
vání b 

Těs-nost Hydrau- 
lický tlak 

Volný 
pád 

Roztrže-
ní 

Pád z 
překlopení 

 

Vztyčo- 

Vání 

Kovové 
11A, 11B, 11N 
21A, 21B, 21N 
31A, 31B, 31N 

 
- 
- 
1. 

 
1. a 

1. a 

2. a 

 
2. 
2. 
3. 

 
3. 
3. 
4. 

 
- 
4. 
5. 

 
- 
5. 
6. 

 
4. e 

6. e 

7. e 

 

- 

 

- 

 

- 

Flexibilní d - - x c x - - x X x X 
Tuhý plast 
11H1, 11H2 
21H1, 21H2 
31H1, 31H2 

 
- 
- 
1. 

 
1. a 

1. a 

2. a 

 
2. 
2. 
3. 

 
3. 
3. 

4. g 

 
- 
4. 
5. 

 
- 
5. 
6. 

 
4. 

6. 
7. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
Kompozitní 
11HZ1,11HZ2 
21HZ1,21HZ2 
31HZ1,31HZ2 

 
- 
- 
1. 

 
1. a 

1. a 

2. a 

 
2. 
2. 
3. 

 
3. 
3. 

4. g 

 
- 
4. 
5. 

 
- 
5. 
6. 

 
4. e 

6. e 

7. e 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
Lepenkové   1. - 2. - - 3. - - - 
Dřevěné  1. - 2. - - 3. - - - 

 
a Pokud jsou IBC konstruovány pro tento způsob manipulace.  

b Pokud jsou IBC konstruovány pro stohování. 

c Pokud jsou IBC konstruovány pro zdvih shora nebo ze strany. 

d Požadovaná zkouška označená x; IBC, která prošla jednou zkouškou, může být použita pro 
další zkoušku v jakémkoli pořadí. 



e Jiná IBC stejné konstrukce může být použita pro zkoušku volným pádem. 

f Pro zkoušku vibrací může být použit jiný IBC stejného konstrukčního typu 

g Druhá IBC podle 6.5.6.2.2 může být použita mimo uvedené pořadí bezprostředně po 
předběžném skladování. 

 

6.5.6.4  Zkouška zdvihem zdola  

6.5.6.4.1 Rozsah použití 

Pro všechny lepenkové a dřevěné IBC a pro všechny typy IBC, které jsou opatřeny zařízením pro 
zdvih zdola (k vidlicové manipulaci), jako zkouška konstrukčního typu. 

6.5.6.4.2 Příprava  IBC pro zkoušku 

 IBC musí být naplněna při stejnoměrném rozdělení nákladu  do 1,25 násobku své nejvyšší 
dovolené celkové (btto) hmotnosti. 

6.5.6.4.3 Postup zkoušky 

 IBC musí být dvakrát zdvižena vysokozdvižným vozíkem. a opět spuštěna. Přitom musí být vidlice 
vozíku nasazeny  centrálně a vzdáleny od sebe tak, aby tato vzdálenost  odpovídala 3/4 rozměrů 
strany, na kterou se vidlice zasouvají (ledaže by body pro nasunutí vidlic byly předem  dány). Vidlice 
vysokozdvižného vozíku musí být zasunuty  nejméně do 3/4 ve směru zasunutí. Zkouška musí být 
opakována v každém možném směru zasunutí. 

6.5.6.4.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 Žádná trvalá deformace IBC, včetně palety, pokud k ní dojde, nesmí učinit IBC nezpůsobilou 
k přepravě a nesmí dojít k žádnému úniku naplněné látky. 

6.5.6.5  Zkouška zdvihem shora  

 
6.5.6.5.1 Rozsah použití 

 Pro všechny typy IBC, které jsou konstruovány  pro zdvih shora (k závěsné manipulaci)  nebo pro 
flexibilní IBC konstruované pro zdvih shora nebo ze strany jako zkouška konstrukčního typu. 

6.5.6.5.2 Příprava IBC pro zkoušku 

Kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kompozitní IBC  s vnitřní nádobou z plastu musí být naplněny 
dvojnásobkem své nejvyšší dovolené celkové (btto) hmotnosti. Flexibilní IBC musí být naplněny 
representativním materiálem a potom musí být  zatíženy na šestinásobek své maximální povolené 
hrubé hmotnosti, zátěž musí být rozložena rovnoměrně. 

 
6.5.6.5.3 Postup zkoušky 

  Kovové a flexibilní IBC musí být stanoveným způsobem zdviženy, až se nedotýkají země a v této 
poloze drženy po dobu 5 minut. 

  IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC musí být zvedány: 

(a) za každou dvojici diagonálně protilehlých zvedacích zařízení tak, aby zdvihací síly působily 
svisle po dobu 5 minut; a 

(b) za každou dvojici diagonálně protilehlých zvedacích zařízení tak, aby zdvihací síly působily 
směrem do středu pod  úhlem 45o ke svislici po dobu 5 minut. 

6.5.6.5.4 Pro flexibilní IBC mohou být pro zkoušku zdvihem shora  a pro přípravu ke zkoušce použity jiné 
postupy, které  jsou nejméně stejně účinné. 

6.5.6.5.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce  



 (a) IBC kovové, z tuhého plastu a kompozitní: IBC zůstává bezpečný za normálních podmínek 
přepravy, nevykazuje žádnou  zřetelnou deformaci, včetně základní palety, pokud tato 
existuje, a žádnou ztrátu obsahu; 

 (b) Flexibilní IBC: žádné poškození IBC nebo jejích zvedacích zařízení, které by ji učinilo 
nezpůsobilou pro přepravu nebo manipulaci. A žádná ztráta obsahu. 

6.5.6.6  Zkouška stohováním  

6.5.6.6.1 Rozsah použití 

 Pro všechny typy IBC, které jsou konstruovány pro stohování na sobě, jako zkouška konstrukčního 
typu. 

6.5.6.6.2 Příprava IBC pro zkoušku 

IBC musí být naplněna na svou nejvyšší dovolenou celkovou (btto)  hmotnost. Jestliže je pro svou  
specifickou hmotnost výrobek pro zkoušky nevhodný musí být IBC dodatečně naplněna tak, aby byl 
odzkoušena na svou nejvyšší dovolenou celkovou (btto)  hmotnost, přičemž zátěž musí být 
rovnoměrně rozložena. 

6.5.6.6.3 Postup zkoušky 

 
(a) IBC musí být umístěna na své základně na rovném tvrdém podkladu a musí být podrobena 

působení přídavného zkušebního  zatížení (nákladu) rovnoměrně rozloženého ( viz 
6.5.6.6.4). Pro IBC z tuhého plastu typu 31H2 a kompozitní IBC typů 31HH1 a  31HH2, 
musí být zkouška stohováním provedena s původními plnícími látkami nebo po ukončení 
předběžného skladování se standardní kapalinou(viz 6.1.6) podle 6.5.6.3.3 nebo 6.5.6.3.5 
použitím druhé IBC podle 6.5.6.2.2. IBC musí být podrobeny zkoušce na zatížení po dobu 
nejméně : 

(i) 5 minut pro kovové IBC; 

 
(ii) 28 dní při 40oC pro IBC z tuhého plastu typů 11H2, 21H2 a  31H2 a pro kompozitní 

s vnějším plastovým pláštěm, které snesou stohovací zatížení (tj, typů 11HH1, 
11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 a 31HH2); 

         
(iii) 24 hodin pro všechny ostatní typy IBC; 

 (b) Zatížení musí být aplikováno jednou z následujících metod: 

(i) jedna nebo více IBC stejného typu se naplní na nejvyšší dovolenou celkovou (btto) 
hmotnost a uloží se na zkoušenou IBC; 

 
(ii) vhodná  závaží se uloží na plochou desku nebo na napodobeninu dna IBC, která se 

pak umístí na zkoušenou IBC. 

 

6.5.6.6.4 Výpočet zkušebního stohovacího zatížení 

 Zatížení, které se uloží na IBC, musí činit nejméně 1,8 násobek součtové nejvyšší dovolené celkové 
(btto) hmotnosti všech stejných IBC, které mohou být během přepravy nastohovány na IBC. 

 

6.5.6.6.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 (a) Všechny typy IBC, kromě flexibilních IBC: žádná trvalá deformace, která by učinila IBC, 
včetně základní palety, nezpůsobilou pro přepravu, a žádná  ztráta naplněné látky. 

  



(b) Flexibilní IBC: žádné poškození tělesa nádoby, které by učinilo IBC nezpůsobilou pro 
přepravu, a žádná ztráta obsahu. 

 

6.5.6.7  Zkouška t ěsnosti 

 
6.5.6.7.1 Rozsah použití 

 
 Pro typy IBC používané k přepravě kapalin a tuhých látek plněných nebo vyprazd-ňovaných pod 

tlakem jako zkouška konstrukčního typu a periodická zkouška. 

 
6.5.6.7.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 
 Zkouška musí být prováděna před upevněním jakéhokoli tepelně izolačního vybavení. Odvětrávací 

ventily se buď musí nahradit uzavřenými, nebo se otvor pro odvětrávání musí utěsnit.  
 

6.5.6.7.3 Postup zkoušky a zkušební tlak 

 
 Zkouška musí být prováděna po dobu nejméně 10 minut  vzduchem o konstantním přetlaku 

nejméně 20 kPa (0,2 baru). Vzduchotěsnost IBC musí být určena přiměřenou metodou,  jako např. 
měřením rozdílu tlaku nebo ponořením IBC do  vody nebo, pro kovové IBC pokrytím švů a spojů 
mýdlovou pěnou. V případě ponoření do vody musí být použit pro  hydrostatický tlak korekční 
činitel.  

 

6.5.6.7.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 
  Žádný únik vzduchu. 

6.5.6.8  Zkouška vnit řním hydraulickým tlakem 

  

6.5.6.8.1 Rozsah použití 

 
 Pro typy IBC používané pro  přepravu kapalin a tuhých látek plněných nebo vyprazdňovaných pod  

tlakem jako zkouška konstrukčního typu.  

 

6.5.6.8.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 
 Zkouška musí být prováděna před upevněním jakéhokoli tepelně izolačního vybavení. Zařízení pro 

vyrovnání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo odstraněna a vzniklé otvory uzavřeny. 

 

6.5.6.8.3 Postup zkoušky 

 

 Zkouška musí být prováděna po dobu nejméně 10 minut  hydraulickým tlakem, který nesmí být 
menší než tlak  uvedený v  6.5.6.8.4. IBC nesmějí být  během zkoušky mechanicky podpírány. 

 

6.5.6.8.4 Zkušební tlak 



6.5.6.8.4.1 Kovové IBC: 

 

 (a) Pro IBC typů 21A, 21B a 21N na tuhé látky obalové skupiny I: 250 kPa (2,5 baru) (přetlak); 

 (b) Pro IBC typů 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N na látky obalové skupiny II nebo III: 200 kPa 
(2 bary) (přetlak); 

 (c) Kromě toho pro IBC typů 31A, 31B a 31N: zkušební přetlak 65 kPa (0,65 bar). Tato 
zkouška se musí  provést před zkouškou  200 kPa (2 bary). 

 

6.5.6.8.4.2 IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC: 

  (a) Pro IBC typů 21H1, 21H2, 21HZ1 a 21HZ2: 75 kPa (0,75 baru) (přetlak); 

(b) Pro IBC typů 31H1, 31H2, 31HZ1 a 31HZ2: vždy  vyšší ze dvou hodnot, první je stanovena 
podle jedné z následujících metod:    

(i) celkový přetlak změřený v IBC (tj. tenze par plněné látky a parciální tlak  vzduchu 
nebo jiných inertních plynů, mínus 100 kPa) při 55oC, vynásobený koeficientem  
bezpečnosti 1,5; tento celkový přetlak musí být stanoven na základě nejvyššího 
stupně plnění podle 4.1.1.4 a teploty plnění 15  oC;  

(ii) 1,75 násobek tenze par  přepravované látky při 50oC mínus 100 kPa, nejméně však 
se zkušebním  tlakem 100 kPa;  

(iii) 1,5 násobek tenze par přepravované látky při 55oC mínus 100 kPa, nejméně však 
se zkušebním tlakem 100 kPa;  

 
a druhá se stanoví následující metodou: 

(iv) dvojnásobek  statického  tlaku přepravované látky, nejméně však dvojnásobná 
hodnota  hydrostatického tlaku vody. 

 

6.5.6.8.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce(kám) 

 (a) Pro IBC typů 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N, které byly  podrobeny zkušebnímu tlaku 
stanovenému v 6.5.6.8.4.1 a) nebo b): žádná netěsnost 

 (b) Pro IBC typů 31A, 31B a 31N, které byly podrobeny zkušebnímu tlaku stanovenému 
v 6.5.6.8.4.1 c): žádná  trvalá deformace, která by učinila IBC nezpůsobilou  pro přepravu 
ani žádná netěsnost ; 

(c) Pro IBC z tuhého plastu a kompozitní IBC: žádná trvalá deformace, která by učinila IBC 
nezpůsobilou pro přepravu, ani žádná netěsnost . 

 

6.5.6.9  Zkouška volným pádem  

6.5.6.9.1 Rozsah použití 

 
  Pro všechny typy IBC jako zkouška konstrukčního typu. 
 

6.5.6.9.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 (a) Kovové IBC: IBC musí být naplněny nejméně na 95% své maximální kapacity pro pevné 
látky nebo na 98% své maximální kapacity pro kapaliny podle konstrukčního typu. Zařízení 
pro vyrovnávání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo odstraněna a vzniklé otvory 
uzavřeny; 



 (b) Flexibilní IBC: IBC musí být naplněny na maximální povolenou hrubou hmotnost , obsah 
musí být rovnoměrně rozložen. 

 (c) Pevné plastové a kompozitní IBC: IBc musí být naplněny nejméně na 95% své maximální 
kapacity pro pevné látky nebo na 98% maximální kapacity pro kapaliny podle 
konstrukčního typu. Zařízení pro vyrovnávání tlaku musí být vyřazena z provozu  nebo 
odstraněna a vzniklé otvory uzavřeny. Zkouška musí být provedena, se vzorkem o teplotě 
včetně obsahu redukovánu na minus 18oC nebo na nižší teplotu. Pokud zkušební vzorky 
kompozitních IBC jsou připraveny tímto způsobem, může být upuštěno od kondicionování 
stanoveného v 6.5.6.3.1. Zkušební kapalina musí být udržována v kapalném stavu, 
v nezbytném případě s příměsí proti zmrznutí. Toto kondicionování se nemusí provádět, 
pokud dotyčné materiály jsou dostatečně tvárné a pevné v tahu při nízkých teplotách; 
  

 (d) Lepenkové a dřevěné IBC: IBC musí být naplněny na nejméně 95 % svého maximálního 
vnitřního objemu .  

6.5.6.9.3 Postup zkoušky 

 IBC bude podroben zkoušce volným pádem svou základnou na nepružný, vodorovný, plochý, 
masivní a tuhý povrch podle požadavků 6.1.5.3.4 takovým způsobem, aby se zajistilo, že bod 
nárazu je taková část základny IBC, která je považována za nejzranitelnější. IBC o vnitřním objemu 
0,45 m3 nebo menším, musí být dále podrobeny pádům: 

 (a) Kovové IBC: na nejzranitelnější část  jinou, než je základna IBC zkoušená prvním pádem;
   

  (b) Flexibilní IBC: na nejzranitelnější boční stranu; 

(c) IBC z tuhého plastu, kompozitní, lepenkové a dřevěné IBC: na plochu boční strany, 
na plochu vrchní části a na roh. 

 
Pády mohou být provedeny s jedním vzorkem nebo různými vzorky od jednoho typu IBC. 

 

6.5.6.9.4 Výška pádu 

 

Pro pevné látky a pro kapaliny, pokud je zkouška provedena s pevnou látkou nebo s kapalinou, 
které mají být přepravovány nebo s jinou látkou mající zásadně stejné fyzikální charakteristiky 

 
Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupin a III 
1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 

Pro kapaliny se zkouškou provede s vodou 

(a) tam, kde přepravované látky mají relativní hustotu nepřevyšující 1,2: 

 

Obalová skupina II Obalová skupina III 

1,2 m 0,8 m 

 

(b) tam, kde přepravované látky mají relativní hustotu převyšující hodnotu 1,2 bude výška 
pádu vypočtena na základě relativní hustoty (d) přepravované látky zaokrouhlené nahoru 
na první desetinné místo jak vyplývá z: 

 

Obalová skupina II Obalová skupina III 



d x 1,0 m d x 0,67 m 

 

6.5.6.9.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 
(a) Kovové IBC: žádná ztráta obsahu; 

(b) Flexibilní IBC: žádná ztráta obsahu. Malé unikání např. z uzávěrů nebo místy na švech při 
nárazu není považováno za vadu IBC, pokud nedochází po jejím postavení na zem k 
dalšímu úniku; 

(c) IBC z tuhého plastu, kompozitní, lepenkové a dřevěné IBC: žádná ztráta obsahu. Malý unik 
z uzávěrů při nárazu není považován za vadu IBC, pokud nedochází k následné 
netěsnosti; 

(d) Všechny IBC : žádné poškození, které sníží bezpečnost a způsobilost IBC  ke sběru, nebo 
nakládání, a nedojde k žádné ztrátě obsahu. Navíc musí být IBC schopen zdvihnutí s 
pomocí vhodných přípravků, pokud zůstane po dobu pěti minut  mezi podlahou a IBC volný 
prostor. 

 

6.5.6.10 Zkouška roztržením  

 

6.5.6.10.1 Rozsah použití 

  Pro všechny typy flexibilních IBC jako zkouška konstrukčního typu. 

6.5.6.10.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 IBC musí být naplněna nejméně do 95 % svého vnitřního objemu rovnoměrně rozloženým 
nákladem do své nejvyšší  dovolené celkové hmotnosti.  

 
6.5.6.10.3 Postup zkoušky 

 Když je IBC na zemi, provede se řez nožem v délce 100 mm,  který úplně pronikne nejširší z 
bočních stěn v úhlu 45o  k hlavní ose IBC, a to v polovině výšky mezi dnem IBC  a horní hladinou 
naplněné látky. IBC musí být potom vystavena rovnoměrně rozdělenému stohovacímu zatížení 
odpovídajícímu dvojnásobku nejvyšší dovolené celkové hmotnosti. Zatížení musí působit nejméně 
po dobu  5 minut. IBC konstruované pro zdvihání shora nebo ze strany, musí být po odstranění 
stohovacího zatížení zvednuty, až  se nedotýkají země, a v této poloze musí být drženy po dobu 5 
minut. 

6.5.6.10.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

  Řez se nesmí prodloužit o více než 25 % své původní  délky. 

 

6.5.6.11 Zkouška p řeklopením (pádem z p řeklopení)  

 

6.5.6.11.1 Rozsah použití 

  Pro všechny typy flexibilních IBC jako zkouška konstrukčního typu. 

 

6.5.6.11.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 IBC musí být naplněna nejméně na 95 % svého vnitřního  objemu rovnoměrně rozloženým 
nákladem na nejvyšší  dovolenou celkovou hmotnost.  



 

6.5.6.11.3 Postup zkoušky 

 IBC se musí převrátit tak, aby padla na  jakoukoliv část své výšky na pevnou, nepružnou, hladkou,  
plochou a vodorovnou plochu.  

 

6.5.6.11.4 Výška pádu z překlopení 
 

Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupin a III 
1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 

6.5.6.11.5 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 Žádná ztráta obsahu. Malé unikání např. z uzávěrů nebo místy na švech při nárazu není 
považováno za vadu  IBC, pokud nedochází  k dalšímu úniku; 

 

6.5.6.12 Zkouška vzty čováním  

 

6.5.6.12.1 Rozsah použití 

 Pro všechny flexibilní IBC konstruované pro zvedání shora nebo ze strany jako zkouška 
konstrukčního typu. 

 

6.5.6.12.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 IBC musí být naplněna nejméně na 95 % svého vnitřního objemu rovnoměrně rozloženým 
nákladem na nejvyšší dovolenou celkovou  hmotnost. 

 

6.5.6.12.3 Postup zkoušky 

Na straně ležící IBC musí být zvednuta jedním ze zvedacích zařízení nebo dvěma zvedacími 
zařízeními, jsou-li k dispozici čtyři, zvednuta rychlostí nejméně 0,1 m/s do svislé polohy tak, aby se 
už nedotýkala země. 

6.5.6.12.4 Kritéria pro vyhovění zkoušce 

 Žádné poškození IBC nebo jeho zvedacích zařízení, které  by IBC učinilo nezpůsobilou pro 
přepravu nebo manipulaci. 

 
6.5.6.13 Zkouška vibrací  
 
 
6.5.6.13.1 Použitelnost 

 
 Pro všechny IBC používané pro kapaliny, jako zkouška konstrukčního typu. 
 
 POZNÁMKA:  Tato zkouška se použije pro konstrukční  typy IBC vyrobené po 31. prosinci 2010 ( 

viz rovněž 1.6.1.14). 
 
6.5.6.13.2 Příprava IBC pro zkoušku 

 Vzorek IBC bude vybrán náhodně a musí být vybaven a uzavřen jako pro přepravu. IBC musí být 
naplněn vodou na nejméně 98 % své maximální kapacity. 

 
6.5.6.13.3 Zkušební metoda a doba trváni 
 



6.5.6.13.3.1 IBC musí být umístěn ve středu plošiny zkušebního přístroje  s vertikální, sinusoidální, dvojitou 
amplitudou  (posunutí vrchol – vrchol)  25 mm ± 5 %. Je – li to nutné, musí být omezující zařízení  
k plošině připevněna, aby se zabránilo vodorovnému pohybu vzorku  z plošiny bez omezení 
vertikálního pohybu. 

 
6.5.6.13.3.2 Zkouška musí být provedena po dobu jedné hodiny s frekvencí, která způsobí, že část základny IBC 

se přechodně zvedne od vibrující plošiny  po část  každého cyklu  o takový stupeň, že může být 
kovová vložka na ni   přerušovaně zcela vložena, mezi nejméně jeden bod základny IBC a zkušební 
plošinu. Frekvence mohou být upraveny po nastavení počátečního stupně tak, aby se obal nedostal 
do rezonance. Zkušební frekvence ale musí pokračovat, aby dovolila vložení kovové vložky pod 
IBC,jak je to shora popsáno.  Schopnost vkládat kovovou vložku mezi IBC a vibrační plošinu je pro 
úspěšné projití testu podstatná. Aby bylo možno zkoušku provést musí být kovová vložka použitá 
pro tuto zkoušku nejméně 1.6 mm tlustá, 50 mm široká a musí mít dostatečnou délku, aby mohla 
být vložena minimálně 100 mm mezi IBC a vibrační plošinu. 

 
6.5.6.13.4 Kriteria pro vyhovění zkoušce 

Nesmí být pozorován  žádný únik ani popraskání a, navíc žádný zlom nebo  poškození 
strukturálních komponent, jako jsou prasklé sváry nebo poškozená upevnění. 

 

6.5.6.14 Protokol o zkoušce  

6.5.6.14.1 O zkoušce musí být sepsán protokol obsahující  alespoň následující podrobnosti, který musí být 
přístupný uživatelům IBC: 

  
 1. Název a adresa zkušebny; 

 2. Jméno (název) a adresa žadatele (kde to je vhodné); 

 3. Jednoznačné identifikační číslo protokolu o zkoušce; 

 4. Datum protokolu o zkoušce; 

 5. Výrobce IBC; 

 6. Popis konstrukčního typu IBC (např. rozměry, materiály, uzávěry, tloušťky atd.), dále způsob  

výroby (např. tvarování foukáním), který může  zahrnovat výkres(y) nebo/a fotografii(e); 

 7. Nejvyšší vnitřní objem; 

 8. Charakteristiky zkoušených náplní (látek), např. viskozita a relativní hustota u kapalin a rozměr 

zrn  u tuhých látek; 

 9. Popisy zkoušky a výsledky; 

 10. Zkušební protokol musí být podepsán s uvedením jména  a funkce signatáře. 

6.5.6.14.2 Protokol o zkoušce musí obsahovat prohlášení, že IBC určená pro přepravu byla odzkoušena podle 
příslušných ustanovení této kapitoly a že použití jiných obalových postupů nebo komponentů může 
učinit protokol neplatným. Jedno  vyhotovení protokolu o zkoušce se uloží u příslušného orgánu. 


