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TANKUTRUSTNING 3X2 FORDONSBUREN IBC
ALLMÄNT
For utforligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen galler

Tankutrustning 3x2
Fordonsburen IBC IS

Hantering
och
transport
Aktas

Yardmar- Forpackkering
ning
Kbok:9

0

Forvarings- Yardmetod
intervall
Tluft

2:9

Yardpersonal

Yardinstans

Fdm

Fd:9

Särskilda riktlinjer
Vårdmarkering
Biltank 2 M3 IBC
Markering avseende utford kontroll av IBC-behallare ska utforas pa skylt som
ar placerad pa domlockets halsring.
Vårdintervall
Biltank 2 M3 IBC
Biltank 2 M3 IBC som ingar i tankutrustningen ska kontrolleras med hogst 2Yz
ars intervall. KontrollIbesiktning ska utforas av en certifierad IBC-besiktningsman.
Övrig materiel
Tillsyn vart 4:e ar.
Förpackning

Utskrift från CD-MVIF v 5.0

Gummislangar laggs upp enligt avsnittet Tillsyn och forradsstallning.
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Referenser
For respektive materiel gallande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smorjschema, materielvardsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Vårdpublikationer
MaterielIYardpublikation

F-betIF-ben (lankade)

Gummi, plast, farg

M7782-122001 GUMMI GEMENS

Fordonsteknisk materiel

M7782-125003 DIESELMOTORER

Drivmedelsmateriel

M7782-131004 MOTORPUMPAR
M7782-131008 BILTANK 2 M3 IBC

Skydds- och sakerhetsmateriel

M7782-130810 HANDBRSLACK GEM
M7782-130812 PULYERSLACKARE

Materielvardsschema

M7782-013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC
M7782-013092 MYSCHDS TU 3X2FB IBC
M7782-013162 MYSCHDS BILTANK IBC

Smorjschema

M7782-013094 SMSCH TU 3X2FB IBC

Ovrigt

F-betIF-ben, etc

Instruktionsbocker

M7786-013611 TANKUTR 3X2FB IBCIS

Referenser Övrigt

M7786-013931 IBOK BILTANK 2M3 IBC IT

Utskrift från CD-MVIF v 5.0

FM instruktion for atg mot brandoch explosionsfara,
vattenfororening mm

M7786-013941 IBOK TANKNINGSSKAP
M7740-213001 BYKF
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
Allmänt
• Materielen skall fore forradsstallning vara val rengjord och vardad M7782013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC.
• Utfor grundtillsyn enligt M7782-013091 MYSCHG TU 3X2FB IBC.
VARNING
Gnistbildande verktyg får inte användas. Ta hänsyn till risker för
vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet.

VARNING
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Rengöring ska ske utomhus eller i särskild härför ordnad lokal.

•

Kontrollera, varda och rengor biltankarna enligt M7782-131008 BILTANK 2M3 IBC.

•

Se till att drivmedel inte finns kvar i materielen. Yentilera materielen.

•

Ta vara pa spill- och skoljvatskor och oskadliggor avfallet enligt M7740213001 BYKF.

•

Ta vara pa spill- och skoljvatskor och oskadliggor avfallet enligt M7740213001 BYKF.

•

Yarda i satsen ingaende komponenter enligt gallande beskrivningar och
skotselanvisningar.

•

Kontrollera den utvandiga ytbehandlingen. Rengor noggrant ytor med avskavd farg eller rostbildning. Skador pa malning battras i regel inte. Skadade
ytor korrosionsskyddas med Korrskyddsvatska 056.

•

Smorj in staldetaljer som inte ar ytbehandlade med M0722-010000 Korrskyddsolja 010.

•

Forvara utrustningen nedmonterad och packad enligt beskrivningar och
satslistor. Betraffande gummislangar, se under rubriken Gummislangar.

•

Med hansyn tagen till gummimaterielen, beakta foljande vid upplaggning i
forradet.
-

Undvik sol och starkt ljus.

-

Yalj en plats i forradet dar vaxlingar i temperatur och luftfuktighet bedoms vara som lagst.

-

Forvara inte materielen i narheten av uppvarmningsanordning.

-

Start- och drift av elektriska maskiner som kan fororsaka gnistor och
darmed ozonbildning far inte forekomma i forradet.

Vårdsystem FM
FMV VO Logistik 14 540:62992/05

M7782-131009
TANKUTR 3X2FB IBC

Sida 4 av 6
2005

Gummislangar
• Skolj ur anvanda slangar med dieselbrannolja.
• Hang upp slangarna med oppna kopplingar for tomning och ventilering.
• Gor rent slangarna invandigt. Ta bort olja och fett med varmt vatten. Yid behov tillsatt 150 g malarsoda till 10 dm3 (liter) vatten. Anvand skyddshandskar. Bensin eller skarptandade foremal far inte anvandas vid rengoring.
• Kontrollera att kopplingarna fungerar och att motstandet genom slangen
som forenar tankarna med tankningsskapet har en resistans som ar lagre an
1 Mohm, anvand ohmmatare.
• Efterdra slangklammor.
• Oppna skyddslock och proppar for att fa luftcirkulation.
• Forvara slangarna raka for minsta mojliga strackning i gummimaterialet.
Hela slangen ska vila pa underlaget.
Handpump
• Pumpa nagra liter M0722-010000 Korrskyddsolja 010 genom pumpen.
• Lat overskottsoljan rinna ut.
Motorpump 570
Yarda och forradsstall pumpen enligt riktlinjerna i M7782-131004 MOTORPUMPAR.
Pistolventiler
Kontrollera att:
• filterdelarna ar hela och rena
• tatringarna ar oskadade
• droppkaglan tatar mot sitt sate
• ovriga detaljer ar hela och rena. Byt skadade delar.
Forvara pistolventilerna hopmonterade.
Pulversläckare
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Yard, oversyn, laddning, omfyllning av drivgasflaskor samt revisionsbesiktning och forradsstallning utfors enligt vardriktlinjerna i M7782-130812 PULYERSLACKARE.
SK-kopplingar
Forvara de droppfria SK-kopplingarna med ventilklaffarna blockerade i oppnat
lage.
Övrig materiel
Forvara materielen packad i sina respektive forpackningar.
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ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart annat år
Utfor kontroll enligt ADR (SRUFS). Aterkommande kontroll av biltankarna
2 M3 IBC ska ske med hogst 2Yz ars intervall. Kontroll ska utforas av en certifierad IBC-besiktningsman.
Vart 4:e år
• Kontrollera att materielen ar i det skick som foreskrivs i ATGARDER
FORE FORYARING, Tillsyn och forradsstallning.
• Kontrollera, varda och besikta biltankarna enligt M7782-131003 BILTANK 2M3.
• Yidta endast de atgarder som erfordras med hansyn tagen till det som konstaterats vid kontrollen.
• Kontrollera och konservera om motorpumpen enligt riktlinjerna i
M7782-131004 MOTORPUMPAR.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Kontroll av besiktningsskylt
Kontrollera pa tankarnas besiktningsskyltar att besiktning ar utford.
OBS
Materielen får inte lämnas ut för användning om tillståndsdatumet
på besiktningsskylten har gått ut.

Gummislangar
• Kontrollera att slangen mellan tank och tankningsskap haller en resistans
som ar lagre an 1 Mohm, anvand ohmmatare.
• Efterdra slangklammor.
Pistolventiler
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Kontrollera att:
• ventilen oppnar och stanger
• tatningsringarna ar felfria
• droppkaglan oppnar och stanger
• ovriga detaljer ar hela och rena.
Pulversläckare
Se riktlinjerna i M7782-130812 PULYERSLACKARE.
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SK-kopplingar
Kontrollera att ventilklaffarna i de droppfria SK-kopplingarna stanger och tatar.
Övrig materiel
Ingen central riktlinje.
Åtgärder vid mobilisering
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Ingen central riktlinje.

