
תנורים תעשייתיים מסוגים שונים, לוקחים חלק באינספור תהליכים תעשייתיים. בין אם מדובר 
בתנור חימום, תנור התכה, תאי סביבה, אוטוקלאבים או בכל תנור אחר, ברור שנדרש מהם

להיות האיכותיים ביותר, ולבצע את עבודתם ביעילות הגבוהה ביותר.
ברור גם מדוע השאיפה של כל חברה או מפעל המחזיקים תנור שכזה, היא לשמור עליו 
במצב טוב ומתוחזק לאורך זמן. משימה זו אינה פשוטה, בהתחשב בהיקף העבודה הרציף 
הממושך של תנורים אלו, ופוטנציאל הנזק הגבוה העשוי להיגרם להם תוך כדי שימוש. 

מדובר במכשירים משוכללים ומתקדמים הממלאים פונקציות ספציפיות ומאופיינות ביותר. 
היינו, לצד עוצמתם הרבה, מאופיינים תנורי תעשייה, לא אחת גם בעדינות משמעותית אשר
חושפת אותם לסכנות ותקלות שונות. לרוב נועדו תנורים אלו לפעול למשך שעות רבות 
וארוכות יום אחרי יום, ובדרך כלל בעוצמות גבוהות במיוחד. לא אחת תלוי כל תהליך הייצור
בפעולה רציפה, חלקה ותקינה של תנור תעשייתי זה או אחר, כך שכל תקלה קטנה בו עשויה
לתקוע את התהליך כולו, ולעלות למפעל הרבה יותר זמן, כסף ומשאבים נוספים מאשר אלו 

הקשורים ישירות לתיקונו הנקודתי של התנור.

אם נסכם: תנורים תעשייתיים איכותיים הם מכשירים מתקדמים, משוכללים, יקרים אך גם 
עדינים במובנים מסוימים, וחשופים לפוטנציאל נזק משמעותי בשימוש ממושך.

כיצד נבטיח לתנורי התעשייה שרכשנו תחזוקה מונעת נכונה ומקצועית?
ובכן, בתור התחלה, חשוב להתייחס לנושא התחזוקה המונעת כבר בשלב ההתעניינות 
במוצר, עוד לפני שבכלל רכשתם אותו. בדקו עם הגורם המשווק לכם את התנור התעשייתי 
האם הוא מציע חוזה תחזוקה מונעת, במסגרתו אנשי מקצוע מטעמו יגיעו לבצע את התחזוקה 
עבורנו אחת לתקופה, וגם ייקחו על כך אחריות. חשוב לוודא הכל לפני הרכישה ולבדוק כי 

הכל כתוב בחוזה הקנייה. 
במסגרת תחזוקה מונעת מקצועית מגיעים אנשי המקצוע מטעם החברה המתמחים בתחזוקה
של מכשירים ספציפיים אלו בפרקי זמן הנקבעים מראש (ובהתאם להיקף הפעילות בפועל 
של התנור), ומבצעים את עבודות התחזוקה המקדימות והמונעות בצורה המקצועית ביותר, 
על פי הנחיות היצרן. כך מבטיחים שימוש בחומרים הנכונים, טיפול עדין ונכון בחלקים הרגישים 

במיוחד של התנור, עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים וכיוצ"ב. 
חשוב לוודא כי לכל תנור ספציפי, ואף לכל דגם שונה, הוראות תחזוקה מפורטות שונות 
מטעם היצרן. כמעט אף מפעל או בית עסק אינו יכול לעמוד בכל ההנחיות הללו בעצמו 
ולהבטיח כי הכל נעשה בתיאום מוחלט עם הוראות היצרן. בדיוק לשם כך קיימים שירותי 

תחזוקה מונעת מקצועיים.

ברכישת חוזה שרות מטעם אלקטרוטרם, מהנדסי אלקטרוטרם מטווים תכנית טיפול 
לפי סוג התנור ואופי עבודת הלקוח עם התנור. חלק מהטווית תכנית הטיפול כולל גם 

ניסוח טופס בדיקות שבועי / חודשי / תלת חודשי / חצי שנתי לפי הנדרש.

במידה ואין לכם חוזה תחזוקה מונעת מסודר, חשוב ל התייעץ עם גורמים רלבנטיים בטרם 
מנסים לבצע עבודות תחזוקה שכאלו בעצמכם – ניתן להתייעץ עם חברות נוספות אשר 
עושות שימוש בתנור זהה לזה שמשמש אתכם (עדיף למצוא בית עסק עם אותו דגם בדיוק), 
לפנות לחברות המציעות שירותי תחזוקה מקצועיים עם אחריות ועוד. אך הדרך הטובה 
והמומלצת ביותר היא כאמור לשים על כך דגש כבר במהלך הרכישה, ולבחור לקנות מחברות 
המציעות שירותי אחזקה ותחזוקה מונעת שוטפים, כמו גם שירתי תיקונים, בנוסף לאחריות

ארוכת טווח.
על כל פנים, מומלץ שלא לתפעל את התנורים מבלי שיודעים כיצד התחזוקה שלהם צריכה 
להתבצע, מכיוון שמצבים אלה כוללים בתוכם פוטנציאל סיכון שאינו מבוטל כלל וכלל. רצוי
להתייעץ עם החברות הפועלות בתחום ומשווקות את המכשירים האלה, טרם הרכישה, כשהבחירה
צריכה להיות בחברות המציעות לא רק אחריות ארוכת שנים (בהתאם לסוג התנור), אלא גם

שירותי אחזקה/תיקונים במידת הצורך. 

מאמר: מדוע צריך תחזוקה מונעת?

לחזרה לעמוד השרות והתחזוקה לחץ כאן
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