
ه از افراد آن را ب یمشبک مانند است که برخ ینوع تور کی یجوش یتور دیبدان دیبحث با یدر ابتدا

 یم زهیو مفتول گالوان یمفتول آهن یع تورنو نیذکر است جنس ا انیشناسند. شا یعنوان مش م

 یورتمفتول ها برخلاف  ،ینوع تور نیا دیتول یدارد و برا یمختلف مصارف متعدد عیباشد که در صنا

در انواع و ابعاد مختلف در  ینوع تور نیبافته نشده است.ا یبه صورت تار و پود ونیگاب یو تور یمرغ

 نیشود که در کشور ما شرکت حصار نو یشود و به اکثر نقاط عرضه م یم دیبزرگ تول یشرکت ها

خود  تمحصولا یباشد که تمام یم یکنندگان انواع تور دیتول نیو بزرگتر نیاز معتبرتر یکیالماس 

 کند. ینقاط ارسال م یدر تمام انیکند و آنها را به دست مشتر یم دیتول تیفیک تیرا در نها

 است و در برابر یادیز اریمقاومت و استحکام بس یشرکت دارا نیواسطه اشده به  دیتول یجوش یتور

مش در  ینوع تور نیاز خود نشان دهد. ا یادیتواند مقاومت ز یم …و  یدگیو پوس یدگید بیآس

 ،یامور کشاورز ،یو حفاظت یامور مختلف کاربرد دارند که از جمله آنها امور مربوط به حصارکش

که دارد  یباشد و به سبب موارد استفاده گسترده ا یم …و  یعمران یو پروژه ها یساختمان ساز

 باشد. یو توسعه م شیمحصول روز به روز در حال افزا نیا انیمشتر

استفاده کرده است که  زهیمحصول از مفتول گالوان نیساخت ا یشرکت برا نیا دیدانیکه م همانطور

است که از جمله آنها  یانواع یخود دارا زیول مورد استفاده نمفت دیبدان دیاست. حال با اهیرنگ آن س

 یردار مبرخو یاتیمحصول از خصوص نیاست. ا نییبا کربن پا اهیبا کربن بالا و مفتول س اهیمفتول س

 باشد که از جمله آنها:

 نیا تیفیرا تحمل کند و ک نیتواند وزن اجسام سنگ یکه م یدارد به گونه ا ییبالا اریبس تیظرف ·

 دهد. یم شیمحصول را افزا

 دارد. یادیو .. مقاومت ز یدگیو پوس یمحصول در برابر خوردگ نیا ·

به  است که کمتر یرفتن آنها امر نیکه از ب یمحصولات بالاست به گونه ا نیا یو نرم یریانعطاف پذ ·

 شود. یمحقق م تیواقع

 .روندینم نیمحصولات بالاست و از ب نیطول عمر ا ·

 آسان است. یآنها امر دیو خر یابیباشد و دست یولات قابل دسترس و مقرون به صرفه ممحص نیا ·

 

https://hesarnovinalmas.com/product/lace-welded/


 :یجوش یو فروش تور دینکات مهم درباره خر

ود به ش یگوناگون انجام م یها تیفیمختلف با ک یمحصول در شرکت ها نیا دیتول نکهیتوجه به ا با

در  تیو در نها رندیگ یقرار م گریکدی یها به صورت تار و پود بر رو لهیسبب در خلال آن م نیهم

که  ییاه لهیاست م نیشوند. نکته قابل توجه ا یوصل م گریکدیبه  یبر جوشکار هیمحل تقاطع با تک

در  یانعطاف چگونهیاز نوع و جنس فولاد پر کربن هستند و ه رندیگ یکار مورد استفاده قرار م نیدر ا

 اریبس یشرکت ها دستگاه ها نیمورد استفاده در ا یذکر است دستگاه ها انیشود. شا ینم دهیآنها د

ه و کرد دیتول کدستیو  کسانیمحصولات را به صورت کاملا  نیا یهستند که تمام یفیو ظر قیدق

 داشته است. ییبسزا ریتاث یو جذب مشتر شیعامل خود در افزا نیا

محصولات غالبا در داخل  نگونهیشود که ا یم دیگرم تول زهیمحصول از گالوان نیمواقع ا یبرخ در

برخوردار است. وزن  یادیز اریشود و از استقامت و مقاومت بس یم دیتول یداخل یکشور و شرکت ها

است که در  نیاز نکات قابل توجه ا یکیدارد.  لهیم…به ضخامت و ابعاد و یمحصول  بستگ نیا

شود که  یخورده استفاده م چیخورده، دو پ چی، معکوس پخورده چیآن از سه روش پ دیساخت و تول

 شود. یدر نظر گرفته م زیالماس ن نیاصول در شرکت حصار نو نیا

 :یجوش یتور انواع

 عیاست که در صنا لیپرکاربرد و شک یمش محصول یتور یبه عبارت ای یتور نیا دیدانیکه م همانطور

 دیمحصول را تول نیا یالماس به گونه ا نیدارد. شرکت حصار نو یمختلف موارد استفاده گسترده ا

 تیفیمحصولات با ک نیخود را به واسطه ا ازیبتواند از تنوع آن بهره مند شود و ن یکند که مشتر یم

است که  یانواع یشرکت خود دارا نیشده در ا دیتول ی. توردیشرکت برطرف نما نیمتعلق به ا

 عبارت است از:

باشد و  یاست که از جنس آهن م ییمحصول از جمله مفتول ها نی: ایبرگ ای یورقه ا یجوش یتور ·

که  ییمحصول در مکان ها و فضاها نیباشد. ا یمتر م یسانت 2تا  5.2از  یعنیقطر آن مشخص شده 

 دارد. یعیباشد کاربرد وس یبه آن م ازمندین



و  یاست که در مصارف صنعت یرنوع تو نیاز پرکاربردتر یکیمحصول  نی: ایرول یجوش یتور ·

روز به روز در حال  ینوع تور نیا دیخر یسبب درخواست برا نیدارد به هم یادیکاربرد ز یعموم

 است. شیافزا

ت به دس ریچشمگ اریبس تیفیشود با ک یم دیمحصولات که در شرکت فوق الذکر تول نی: انکته

را جلب  یو اعتماد مشتر تیموفق شده رضا نهیزم نیشرکت در ا نیا نیو همچن رسدیم یمشتر

 .دینما

است که در  یرود به گونه ا یبه شمار م یجوش ایمش  یاز تور یمجموعه ا ریکه ز یمشبک فلز یتور

رشته ساخته شده است که از جنس  نیشود از چند یساخته م یشرکت به صورت کاملا تخصص نیا

 دراست و نکته مهم  متریلیم 8تا  6 نیب یمشبک فلز یو ابعاد تور زیباشد. سا یم لگردیم ایفلز آهن 

شود  یامر باعث م نیشود و ا یسرد و گرم م یمفتول تا حد کمتر میاست که س نیا نهیزم نیا

 به دست آورد. یشتریمقاومت ب

ه است که ب یساختمان یدر امور و پروژه ها یمشبک فلز یکاربرد تور نیتر یو اصل نیاز مهمتر یکی

ت اس نی. نکته قابل توجه اردیگ یم قرار استفاده مورد …و  تیکامپوز یسقف ها ،یمنظور کف بند

مختلف به صورت مختلف و  یدر شرکت ها زین یانواع تور گریهمچون د یمشبک فلز یتور متیق

 باشد. یم ریغمت

دارد.  یربرد عمده امختلف کا عیاست که در صنا لیمش است یاز انواع عام تر  تور گرید یکی

ه دارد ک یادیز اریبس یکاربردها یانواع تور گریهمچون د زین لیمش است یتور دیدان یهمانطور که م

اوت و متف اریبس زین لیمش است یباشد و ابعاد و اندازه تور یم ییغذا عیآنها کاربرد در صنا نیمهمتر

 است. ریمتغ

رود که از جوش دادن و  یبه شمار م یجوش ایمش  یتور یها رمجموعهیاز ز زهیمش گالوان یتور

شده است که از استحکام و مقاومت فوق  هیمتفاوت ته یبا قطر و اندازه ها یفولاد یاتصال مفتول ها

و  لفمخت عیدر صنا یادیز اریبس یاز کاربردها زهیمش گالوان یباشد. تور یبرخوردار م یالعاده ا

ه ب یبستگ زهیمش گالوان یتور متیباشد. ق یم برخوردار …فرودگاه ها، کارخانه ها و  ،یمناطق نظام

 مش یتور متیتوان گفت ق یم یشود. و به عبارت یم نییابعاد و اندازه آن دارد و متناسب با آن تع

 را در نظر گرفت. یمسئله نوسانات نیا یتوان برا یدارد و م یآن بستگ تیفیبه ک زهیگالوان



 :یجوش یرتو متیق

رد را مو ینکات دیمش ابتدا با یتور ای یتور نیا دیاست که در زمان خر نیاز نکات قابل توجه ا یکی

کننده آن محصول است.  دیآنها در نظر گرفتن شرکت سازنده و تول نیکه مهمتر میتوجه قرار ده

 ای مش یتور یعنی ینوع تور نیا دکنندگانیتول نیالماس که از جمله معتبرتر نیشرکت حصار نو

محصولات خود قرار داده است و به  دیساخت و تول تیرا در وهله نخست در اولو تیفیاست ک یجوش

 یآن آگاه دیسبب افراد در زمان انتخاب شرکت چنانچه بخواهند از محصول مورد نظر و خر نیهم

 دیخردر زمان  از نکات مهم یکیکنند.  یشرکت را انتخاب کرده و به آن مراجعه م نیشک ا یب ابندی

 آن است. تیفیمحصول توجه به کاربرد و ک نیا

 نیکننده ا دیبوده است و به شرکت تول ریکاملا متفاوت و متغ یمحصول در بازار امر نیا متیق

محصول نوع پوشش مفتول  نیا متیگذار بر ق ریاز عوامل تاث یکیدارد.  یادیز یبستگ زیمحصول ن

دارد و  یآن نقش عمده ا متیق نییاست که در تع یگرم و سرد بودن تور یبه عبارت ای یدر تور

 نییاز عوامل موثر بر تع گرید یکیموثر واقع شود.  زیآن محصول ن تیفیتواند در ک یم نیچنهم

به هر اندازه  یشود به عبارت یاست که از آن ساخته م یضخامت تار و پود تور یتور نیا متیق

که ضخامت آن کمتر  زانیو برعکس به هر م ابدی یم شیافزا زیآن ن تمیباشد ق شتریضخامت آن ب

 .ابدی یکاهش م زیآن ن متیق جهیکمتر و در نت زیآن ن تیفیکباشد 

به  نیمحصول است به طور مثال در کشور چ نیکننده ا دیآن  کشور تول متیبر ق گرینکات موثر د از

د. باش یم رانیکشورها همچون ا ریکمتر از سا زیآن ن متیمحصول ق نیا تیفیبودن ک نییسبب پا

باشد چرا که  یاست وزن محصول م رگذاریمش  تاث یتور متیعامل که بر ق نیاز مهمتر گرید یکی

ود خ نیباشد و ا یم ادیز زیکه در ساخت آن به کار رفته ن هیباشد مواد اول ادیمحصولات اگر ز نیا وزن

محصول در شرکت  نیا متیاست که ق نیمحصولات است. نکته قابل توجه ا نیا متیق شیباعث افزا

ا نه ر تنوع محصولا نیالماس ا نیحال انکه شرکت حصار نو باشدیم ریبه صورت متغ زیمختلف ن یها

است  به صرفه و مناسب یبه گونه ا زیآن ن متیکند بلکه ق یخود به بازار عرضه م یعال تیفیتنها با ک

 شرکت دارند. نیخود از ا ازیمحصولات مورد ن دیبه خر یادیز لیکه افراد تما

 

 



 :یدر ساختمان ساز یجوش یتور کاربرد

برخوردار است که از  یا ژهیو یشود از کاربردها یم دیگوناگون تول یها تیفیدر ک نکهیتوجه به ا با

 واریو د یپ یمش برا یاز تور یاست. به عبارت یآنها در ساخت و ساز و امور صنعت نیمهم تر

 گرید زا یتوان مقاومت آن را دو چندان نمود. نرده کش یکار م نیشود و با ا یساختمان استفاده م

 موانع جادیکار به منظور ا نیاستفاده کرد که ا یجوش یتوان از تور یانجام آن م یاست که برا یامور

 لیاست به دل نیوجه او نکته قابل ت ردیگ یجهت ساخت انبار و کارخانجات مورد استفاده قرار م

بخش را به  نیا ازین واندت یرو م نیمتعدد برخوردار است از ا یمحصول از ابعاد و اندازه ها نیا نکهیا

 .دیو کامل برطرف نما قیطور دق

 یدارد به گونه ا یا ژهیکاربرد و یو پل ساز یهمچون سد ساز یامور یمحصول برا نیاوقات ا یگاه

توان  یم ینمود. به طور کل نیمحصول تضم نیمکان ها را با استفاده از ا نیتوان مقاومت ا یکه م

است که از  یبه مواد و مصالح و محصولات ازمندین یکه صنعت ساختمان ساز نیگفت با توجه به ا

 یها بیکه مقاومت آنها در برابر عوامل و آس یبرخوردار باشند به گونه ا یفوق العاده ا تیفیک

 و یابتدا آگاه یبا یجوش یمحصولات از جمله تور یانتخاب تمام یرو برا نیز اشود ا نیتضم یخارج

 قداماعتبار ا یمطمئن و دارا یمحصول در شرکت ها نیا دیکامل کسب شود سپس به خر نانیاطم

الماس توانسته با پشتکار و همت خود در  نیاست که شرکت حصار نو نیشود. نکته قابل توجه ا

 لینا یو شناخت همگان تیدرجه از محبوب نیمحصوب به ا نیا ژهیو به و یانواع تور دیتول یراستا

 خود بکشاند. یرا به سمت و سو یشتریب انیشود و روز به روز مشتر

 :یجوش یتور یایمزا

برخوردار است و  یادیز اریمحصول از مقاومت بس نیدارد ا یادیمش کاربرد ز یتور نکهیتوجه به ا با

د توان یمش م یاست که تور نی. نکته قابل توجه ادیافزا یآن م ییو کارا تیفیکمسئله بر  نیهم

وع ن نیا. باشد …باغ و  لا،یمختلف مانند و یها طیدر مح یکش وارید یمناسب برا اریبس نیگزیجا

که در هر  یاز آنها کاربرد خاص خود را دارد به گونه ا کیشود که هر  یم دیدر ابعاد مختلف تول یتور

 ریمحصول همچون سا نیا متیق دیدان یمقاومت است. همانطور که م یخاص دارا یاز فضاها کی

شود و به  یم یآن با مرور زمان دچار دگرگون متیشود و ق یم یدست دچار نوسانات نیمحصولات از ا



بزرگ و معتبر همچون شرکت  یرا در شرکت ها یتور نیشود افراد ا یم هیسبب است که توص نیهم

 حاصل کنند. نانیکنند و از آن اطم یداریالماس خر نیوحصار ن

 

تواند به  یکه م یدارد به گونه ا یادیکف سوله ها کاربرد ز یمش در مقاوم ساز ینوع تور نیا

تونل ها کاربرد و   وارهیکف و د یمقاوم ساز یبرا نیکند. همچن یانیاستقامت و دوام آن کمک شا

 ورداربرخ یادیاز دوام ز دیلازم الإستحکام با یکه مکان ها یبه گونه ا یعنیدارد  یادیاستفاده ز

 یکیخواسته جامه عمل پوشاند.  نیتوان به ا یمحصولات م نیو استفاده از ا هیرو با تک نیباشند از ا

 نیمربوط به آن است و همچن یمنینکات ا تیرعا یجوش یاز نکات قابل توجه در زمان ساخت تور

 شود. یم دیتول ینوع تور نیکردن آن ا یطاست که با  یگذر از مراحل

 

توان به صورت مقرون به صرفه استفاده کرد  یاست که از آن م نیا یجوش یمهم تور یایاز مزا یکی

مورد استفاده  یسازه ها ریکه نسبت به سا ی. به گونه اردیگ یو در ساخت و ساز مورد استفاده قرار م

 لیدل ولکم آن محص متیاست که ق نیتر است. نکته قابل توجه ا نهیکم هز اریبس …در ساختمان و

 یبرخوردار م تیاهم یمحصول از درجه بالا نیدر ا تیفیباشد بلکه ک یبودن آن نم تیفیک یبر ب

 باشد.

 

 نیکند و ا یاست که حمل و نقل را آسان م نیمحصول ا نیاستفاده از ا یایمزا نیاز مهم تر یکی

مربوط به آن را کاهش دهد و آن را مناسب جلوه دهد  یها نهیل و نقل و هزتواند حم یمسئله خود م

 جاماست که ان نیمش ا یتور یایمزا گریکند. از د یم نیمکان ها را تضم یتمام تیامن نیو همچن

صورت  نییپا تیفیکار با ک نیکه ا ستیبر آن ن لیدل نیبخشد و ا یم عیرا تسر یساختمان اتیعمل

کم  یها نهیمنجر به صرف هز تیخورد و در نها یبه چشم م تیفیبر ک هیبلکه سرعت با تک ردیگ یم

 شود. یم

 

 

 



  یجوش یتور دیخر

افراد  یبرا دیانتخاب و خر یکننده تور دیتول یشرکت ها شیتوان گفت امروزه با افزا یم یطور کل به

 شرکت نیاز ا کیتوان به کدام  یم یدانند چگونه و در چه صورت یدشوار شده چرا که افراد نم یاندک

 نیبه ا تهالماس توانس نیتوان گفت شرکت حصار نو یم نانهیها اعتماد کنند که به صورت خوش ب

ضخامت، استقامت و  ت،یفیک دیمحصول با نیا دی. در هنگام خرابدیدرجه از اعتماد و اعتبار دست 

ز افراد حائ یبرا زین متیذکر شده ق محصول در نظر گرفته شود و علاوه بر نکات نیا یریانعطاف پذ

ل را محصو نیا متیقبر  هیبا تک دیتنها با یکه مشتر ستیمعنا ن نیعبارت بد نیاست. اما ا تیاهم

عوامل را در نظر گرفته و سپس  نیا یتمام دیکند بلکه با یآن چشم پوش تیفیکند و از ک یداریخر

 مرغوب دیتوان یرو م نیاز ا دیمحصول هست نیمطمئن ا دی. چنانچه به دنبال خردینما دیاقدام به خر

شرکت  یعنیمحصول  نیا دهکنن دیشرکت تول نیرا از بزرگ تر یجوش یتور نیتر تیفیو با ک نیتر

 .دینما یداریالماس خر نیحصار نو
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