
Būgnų priežiūros instrukcija
Kaip tinkamai gabenti, tvarkyti ir kilnoti būgnus

Kabelis yra vertingas produktas. Įprastinė kabelio pervežimo pakuo-
tė yra būgnas. Būgno lentos yra pakankamai storos, kad išliktų 
nesulūžusios. Tačiau, kai kabelio masė siekia 4 tonas, jis tampa 
labai pažeidžiamas. Tinkamai elgiantis, būgnas saugos kabelį nuo 
sugadinimo pervežimo metu. Sulūžus būgnui, gali būti pažeistas ir 
kabelis. Pažeidimas gali būti pastebėtas tik kabelį sumontavus, kada 
remontas gali būti labai brangus. 

Šios instrukcijos tikslas yra paaiškinti, kaip reikia tinkamai elgtis su 
būgnais, kad būtų išvengta kabelio sugadinimo.

Ridenkite būgną tik rodyklių kryptimi.

Būgną visada ridenkite rodyklės kryptimi. Taip elgiantis, kabelis 
neišsivynioja ir neatsilaisvina nuo būgno. Bet tai nereiškia, kad 
būgną galima ridenti laisvai. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties 
būgną reikia ridenti, tai darykite rodyklės kryptimi, bet ne daugiau 
negu 5 metrus. Ridenant kabelį daugiau negu 5 metrus, kabelio vija 
gali stipriai įsitempti ir nutraukti kabelio galą laikančią virvę. Taip 
kabelis gali būti deformuotas ir tapti nebetinkamu naudoti.

kitais būgnais ir turi išlaikyti pusiausvyrą.
Pasirūpinkite, kad nuleidus būgną, jis į nieką neatsitrenktų. Jei rei-
kia laikinai palaukti, kol būgną bus galima iškrauti ant platformos 
iki bus sutvarkytas krovinys, nenuleiskite būgno ant platformos, o 
palikite kabėti.

Būgną laikykite vertikalioje padėtyje.

Būgną laikykite ir kilnokite tik vertikalioje padėtyje. Būgnas yra 
sukonstruotas laikyti vertikalioje padėtyje – jis neatlaikys, jeigu 
kelsite jį gulsčią. Būgnui esant vertikalioje padėtyje, kabelio sluoks-
niai nesusipainioja ir, klojant kabelį, nekelia problemų. Nenuimkite 
kabelio apsaugos, kol kabelio nenaudojate. 

Direction of rolling 

Direction of unwinding 

Krautuvo naudojimas.

Krautuvo šakės turi būti ilgesnės už būgno plotį, kad nebūtų pažeis-
tas apkalas. Ant šakių reikia pažymėti skirtingus būgnų pločius, kad 
krautuvo mašinistas galėtų pasirinkti tinkamą poziciją pagal būgno 
dydį. Keldami būgną, krautuvo stiebą pakreipkite taip, kad būgnas 
liktų šakėse, o galai neliestų žemės. Šakes nuo krautuvo pakelkite 
tiek, kad jos būtų 15-20 cm nuo žemės. Jei pakelsite per mažai, o 
žemės paviršius nėra lygus, būgnas gali vilktis žeme ir taip susiga-
dinti arba nukristi nuo šakių. Kol krautuvas iki galo nesustojo, būgno 
nepaleiskite. Nestumdykite būgnų krautuvu. Nestatykite būgnų 
labai arti vienas kito, kad šakės jų nesugadintų.
 
 

Atsargiai prikalkite.

Jei reikia iš naujo pritvirtinti lentas, ties būgno flanšo viduriu vinis 
kalkite atsargiai. Jei prie būgno yra etiketė ar dar kas nors pritvir-
tinta vinimis, įsitikinkite, kad jos nesiekia kabelio.

Kelkite būgną jo nepažeisdami. 

Keldami būgną, naudokite per centre esančią skylę pervertą strypą 
ir troso plėtiklį. Jei šių priemonių neturite, keldami naudokite kuo 
ilgesnį trosą, kad nepažeistumėte būgno šonų. Įsitikinkite, kad kabe-
lio antgalis nėra įstrigęs tarp troso ir būgno. Būgnas negali liestis su 
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Ridenimo kryptis

Traukimo kryptis



Būgnus stipriai įtvirtinkite.

Apvalus kabelio būgnas rieda lengvai. Ši būsena yra labai nestabili, 
kadangi būgnas yra tuščiaviduris, o visas svoris tenka kraštams. 
Būtinai naudokite stabdymo kaladėles, kad sustatyti būgnai negalė-
tų riedėti. Didelius būgnus reikėtų pakelti nuo pagrindo ant trikampių 
arba kvadratinių atramų. Atramas reikėtų statyti ties flanšais arba 
per ištisą būgno plotį. Prie būgno šono pritvirtintos lentos neleidžia 
jam slankioti į šalis. Jei tarp didesnių būgnų talpinami mažesni, tai 
kiekvieną būgną reikia įtvirtinti atskirai, kad jie nesulūžtų.

Nekraukite vieną ant kito.

Reikėtų vengti krauti būgnus vieną ant kito. Tačiau jei nėra kitos 
išeities , vienodo dydžio būgnus reikėtų krauti tiksliai vieną ant kito. 
Jei ant didesnių būgnų kraunami mažesni, tai, kad būtų apsaugoti 
flanšai, tarp jų dedamos didesnių būgnų matmenis atitinkančios len-
tos. Tai rekomenduojama net ir tada, kai vienas ant kito kraunami 
vienodo dydžio būgnai.
.

Būgnus stipriai įtvirtinkite. 

Prie pagrindo būgnas tvirtinimas trosais ir virvėmis per skylę centre 
arba skersai flanšų.

Prieš gabendami būgnus, juos įtvirtinkite.

Priekinius ir galinius būgnus reikia tvirtinti atramomis ir pririšti 
įtvirtinimo įranga. Aukštesnius būgnus pririškite iš būgnų šonų kiek 
galima aukščiau.

Pirmiausia pakrauti būgnai turėtų remtis į priekinį bortą (atsižvel-
giant į ašies apkrovą). Jei paskutinysis būgnas nesiremia į galinį 
bortą arba bortas yra nepakankamai tvirtas, būgną reikia įtvirtinti. 

Būgnų nemėtykite.

Būgnų negalima mesti iš transportavimo priemonės. Būgnas gali 
būti keliamas šakinio krautuvo keltuvu, kaip aprašyta skyriuje 
„Krautuvo naudojimas“. Jei neturite galimybės pasinaudoti minė-
tu įrenginiu, sudarykite kuo geresnes sąlygas būgnams iškrauti iš 
transporto priemonės. Transporto priemonės aukščio platforma 
arba žemės pakyla leidžia išvengti sugadinimo. Iškraudami būgnus 
žiūrėkite, kad jie nesitrankytų vienas į kitą. 
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