همانطور که میدانید یکی از مواد اولیه در ساخت و تولید انواع توری و محصولات فلزی مفتول یا
مفتول گالوانیزه می باشد که به دو نوع گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تقسیم می شود .مفتول
گالوانیزه از خواص و کارکردهای متعدد برخوردار است به عبارتی می توان گفت از پرکاربردترین و
پرطرفدارترین محصول در این زمینه به شمار می رود .مفتول گالوانیزه سرد یا سیاه لایه ای نازک
است که مقاومت آن نسبت به نوع دیگر این محصول کمتر است و به طور کلی می توان گفت این
محصول در برابر رطوبت و شکستگی و … از استحکام و مقاومت چندانی برخوردار نمی باشد.
در مقابل مفتول گالوانیزه گرم یا سفید نوعی محصول است که ابتدا حرارت داده می شود و سپس
تهیه می شود و این امر خود باعث می شود طول عمر آن بیشتر شود .این محصول از مزایا و خواص
ویژه ای برخوردار است که بارزترین ان مقاومت و کیفیت بسیار بالای این محصول است که سبب
شده موارد استفاده آن نیز دو چندان شود.یکی از مهمترین دلایل روی آوردن و استفاده از این
محصول کم هزینه بودن آن است .نکته قابل توجه این است ساخت این محصول که در اکثر کشورها
امری امکان پذیر است حال اینکه کیفیت در آنها متفاوت است .مفتول گالوانیزه ایرانی یکی از
محصولاتی است که در معتبرترین و بزرگترین شرکت های مربوط به آن تولید می شود و به همین
سبب این محصول از قدرت و دوام فوق العاده در برابر سایر عوامل خارجی برخوردار است .شایان ذکر
است ساخت و نوع و کیفیت این محصول در شرکت های مختلف نیز امری متغیر است و وزن کلاف
های آن با یکدیگر تفاوت دارند.
در پاره ای از اوقات این محصول در کشور چین تولید می شود که از مقاومت و استحکام کمتر
برخوردار است .این نوع محصول انعطاف پذیری آن بیشتر است چرا که کیفیت آن کمتر است و نازک
تر از دیگر انواع این محصول می باشد .یکی از نکات قابل توجه این است که ضخامت آن متنوع می
باشد و در سایزها و ابعاد مختلف ساخته می شود و با توجه به کاربردهایی که برای آنها در نظر گرفته
شده است در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته :چنانچه بخواهیم به بارزترین تفاوت مفتول گرم و سرد اشاره کنیم از این رو می توان کیفیت و
نوع ساخت آن را مورد توجه قرار دهیم بنابراین توصیه می شود در زمان استفاده از این محصول به
کیفیت آن و شرکت تولید کننده آن توجه اساسی داشت .یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده

این محصول در کشور شرکت حصار نوین الماس می باشد که در این زمینه به صورت مبتکرانه عمل
کرده و به موفقیت چشمگیری در این زمینه دست یافته است.

خصوصیات مفتول گالوانیزه:
با پیشرفت علم و فناوری افراد همواره در پی یافتن مواد اولیه ای هستند که بتوانند با بهره گیری
آنها محصولات مختلف را تولید نمایند .این محصولات خود دارای خصوصیاتی است که مهمترین آنها:
· سطح این محصولات بسیار صاف ،براق و درخشان می باشد و این امر بر کاربرد آن می افزاید.
· یکی از ویژگی های مهم این محصولات ماندگاری و دوام بالای آن است به گونه ای که در برابر شرایط
متنوع آب و هوایی می تواند به صورت یکنواخت عمل کرده و کیفیت خود را حفظ نماید.
· داشتن قیمت مناسب و مقرون به صرفه بودن آن که خرید آن را برای افراد قابل دسترس می کند.
· حذف و نصب راحت این محصول یکی از ویژگی های بارز آن می باشد که باعث می شود افراد زمان
زیادی را از دست ندهند و بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن محصول مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
· داشتن مقاومت در برابر پیچ خوردگی ،اکسایش ،انواع ولتاژها و… که این محصول را پرکاربرد جلوه
می دهد و گاهی می تواند سبب پر فروش بودن آن شود.
نکته :بنابراین افراد در تمامی شرایط باید ابتدا استفاده و نیاز خود را در نظر بگیرند سپس تمامی
جزئیات این محصول را بدانند و در نهایت اقدام به خرید آن در کیفیت بالا کنند .نکته قابل توجه این
است لازمه این کار شناخت و داشتن اطلاعات کافی درباره شرکت های تولید کننده مفتول گالوانیزه
می باشد که در پاره ای از شرایط از طریق مشورت با دیگران حاصل می شود.

قیمت مفتول گالوانیزه :
اگر شما همواره به دنبال خرید این محصول می باشید در ابتدا باید بدانید دو روش برای خرید این
محصول وجود دارد .اغلب می توان این محصول را در سایت های اینترنتی مربوط به آن خریداری
کرد به گونه ای که جزئیات آن را بررسی کرده و سپس اقدام به خرید می کند .برخی شرکت های
تولیدکننده این محصول دارای سابقه طولانی می باشند و محصولات خود را به دو روش اینترنتی و
حضوری به فروش می رسانند.

چنانچه فرد بخواهد محصول را به صورت اینترنتی تهیه و خریداری کند باید به نکاتی توجه داشته
باشد .پیش از خرید باید اطلاعات و جزئیات مربوط به این محصول را به خوبی بداند و چنانچه لازم
باشد مشاوره هایی در این زمینه با افراد متخصص صورت بگیرد .نکته قابل توجه این است اگر شخص
از انتخاب و خرید خود اطمینان پیدا کند باید تمامی اطلاعات و آدرس خود را با دقت وارد نمایید تا
این محصول با صرف کمترین زمان ممکن به دست مشتری در هر مکان برسد.

خرید مفتول گالوانیزه :
یکی از نکات بسیار مهم در زمینه خرید مفتول گالوانیزه توجه به قیمت این محصول می باشد که در
برخی موارد برای افراد امری دارای اهمیت می باشد .پیش از اقدام به خرید این محصول افراد باید به
قیمت توجه کرد و محصول مورد نیاز خود را با متناسب با آن انتخاب نمایند .همانطور که در مطالب
بالا ذکر شد قیمت این محصول مناسب و معقول و به صرفه است و به خاطر اینکه این محصول در
تمامی قیمت ها موجود می باشد افراد می توانند آن را متناسب با بودجه خود خریداری کنند.قیمت
این محصول نیز همچون سایر محصولات به عوامل مختلف از جمله کیفیت و مرغوبیت ،ابعاد و…
بستگی دارد .نکته قابل توجه این است که این محصول را باید در معتبر ترین شرکت خریداری کرد
به گونه ای که کیفیت آن ضمانت شود.چنانچه مقداری آلومینیوم به این محصول افزوده شود مقاومت
آن دو چندان می شود و همچنین با توجه به میزان کربن موجود در آن محصول میتوان نرمی آن را
نیز تعیین کرد .امروزه برخی از فروشگاه ها انواع مختلفی از آن را که ساخت کشور چین می باشد را
به دست مشتریان می رسانند و با توجه به اینکه قیمت آن بسیار پایین می باشد هزینه آن نیز به
نسبت کمتر است و خرید آن برای همگان قابل دسترس تر می باشد.
این محصول در قطرهای  2تا  4میلیمتر تولید می شود و اغلب کلاف های تولیدی آن در هنگام بسته
بندی و تولید  05تا  05کیلومتر می باشند .نکته قابل توجه این است این موارد در صورتی که نیاز
است و بنا به خواسته مشتریان قابل تغییر می باشد.یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد روش
گالوانیزه کردن مفتول می باشد که از طریق غوطه وری این محصول در روی مذاب به دست می آید.
فرد در صورتی که بخواهد می تواند این محصول را با کیفیت دلخواه خود سفارش دهد و ضخامت این
محصول بین یک تا چهار میلی متر قابل تغییر و دگرگونی است .توصیه می شود برای انتخاب و خرید
آن فشارهای وارد شده به آن که اغلب زیست محیطی و مکانیکی می باشند در نظر گرفته شود.این

محصول قابلیت آن را دارد که در تمامی آب و هواها مورد استفاده قرار بگیرد .در کشور ما همانطور
که اشاره شد شرکت های بسیاری به وجود امده که در این زمینه از تخصص و تجربه فوق العاده ای
برخوردار است حال باید توجه داشت یکی از بزرگترین این شرکت ها حصار نوین الماس است که
کیفیت و ظرافت را در مرحله نخست قابل توجه خود قرار داده است و توانسته مفتول گالوانیزه و
سایر محصولاتی که از آن ساخته و تولید میشوند را در نهایت کیفیت و مرغوبیت به مشتریان
برسانند و رضایت مشتریان را جلب کنند.
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