در ابتدا قابل ذکر است توری پرسی که به عنوان توری بافتی یا توری مشبک شناخته شده است یک
نوع پارچه س یم مانند اس ت که تار پود نن ا مهه هاا با یکدیگر بافته شده متصل می شوند.
ش ایان ذکر اس ت این نوع توری ا موادی مهچون فولاد پر کربن ،فولاد کم کربن ،مس ،س یم ،فیبر،
نیکل … ساخته شده است که ا مقا مت استحکام فوق العاده ای برخوردار می باشد .این محصول
خود دارای ساختار بسیار مستحکم سنگین باد ام است مهچنین سطح نن صاف

یبا است این

موارد سبب افزایش فر ش این محصول شده است.
ش رکت مایی که سا نده این محصول مستند به یژه شرکت حصار نوین الهاس که به عنوان یکی ا
بزرگترین تولید کنندگان انواع توری ش ناخته شده کیفیت را در درهه نخست مورد توهه خود قرار
داده در س اخت این محص ول ا مواد ،با کیفیت عالی استفاده می کنند .در منگام ساخت این نوع
توری به گونه ای عهل می کنند که س طح نن را د د لشزش ساخته به عبارتی می توان گفت این امر
یک مزیت یژه برای این محص ول محسو می شود .در خلال ساخت این نوع توری باید مفتول مای
س یاه که د خیم تر مستند مورد استفاده قرار گیرند به اسطه دستگاه مایی عهلیاتی بر ر ی نناا
انجام ش ود قطر اندا ه نناا به مر ر کهتر می ش ود تا در ناایت منجر به ایجاد ساخت این توری
شود.
نکته قابل توهه این اس ت با اینکه میچ عهلیا هوش کاری بر ر ی توری پرسی انجام نهی شود اما
هنس نوع مفتول خود به گونه ای اس ت که ا اس تحکام فوق العاده ای برخوردار اس ت .چنانچه
بخوامیم یکی ا ماهترین یژگی مای این نوع توری را یادن ر شویم قدر انعطاف پذیری فوق العاده
نن اس ت که کاربرد نن را نیز افزایش داده اس ت .در منگام حذف نص ب این محص ول افراد دچار
دشواری نهی شوند می توانند به نسانی ا محصول باره مند شوند .به طور کلی می توان گفت توری
پرس ی به دلیل داش تن س اختار قوی س یم پیچ خورده به یکدیگر در بسیاری ا صنایع استفاده
گس ترده ای دارد .لا م به ذکر اس ت که این محصول در مقابل خوردگی

نگ دگی اسید مواد

ش یهیایی نیز بسیار مقا م است مهانطور که قبلا اشاره شد ظامری یبا مرتب دارد .سطح صاف
یکنواخت این محص ول نیز اها ه حرکت اش یا ر ی سطح نن را می دمد در شرایط سخت دشوار
مهچون باد باران طوفان …مقا مت بسیار یادی ا خود نشان می دمد بسیار مقر ن به صرفه
نیز می باشد.

انواع توری پرسی:
مهانطور که می دانید مر محص ول خود دارای انواع اقس ام مختل

می باشد که در صنایع متفا

کاربردمای خاص خود را دارد مم اکنون این محص ول نیز دارای انواع مختل

می باش د که عبار

است ا :
·بافت موج دار عادی
·بافت موج دار حصیری
·بافت موج دار ملندی
که مر یک ا این محص ولا موارد اس تفاده یادی دارد

ن نناا کم است که این خود یک امتیا

برای این نوع توری محس و می شود .پیرامون شکل ظامر این توری باید ذکر کرد این محصول در
اشکال مربع یا مستطیل شکل تولید می شود گالوانیزه گرم نیز ا اصولی ترین مواد در ساخت این
محص ول اس ت به گونه ای که در تهامی شرکت ما تقریبا به صور مشترک یکسان مورد استفاده
قرار می گیرد.
نکته قابل توهه این است که مشخصا مفتول ،چشهه بافت توری پرسی باعث تولید انواع مختل
این محص ول ش ده اس ت .به بیان دیگر مشخصا فنی این محصول با توهه به نوع هنس مفتول،
د خامت کیفیت مفتول ،ش کل چشهه ابعاد اندا ه مای نن نوع بافت ای نوع توری تعیین می
شود .مفتول مورد استفاده برای ساخت تولید نن می تواند ا هنس مفتول سیاه یا مفتول گالوانیزه
باشد که ا کیفیت استحکام خاصی برخوردار است.
یکی ا موارد مام در س اخت این توری توهه به د خامت این محصول است به گونه ای که دخامت
مفتول برای این محص ول بین  3تا  5میلی متر باید باشد که این امر خود به عنوان یکی ا اصول مام
در تولید بکارگیری فر ش این محص ول ش ناخته شده است .بنابراین مر یک ا انواع نن کاربرد
متفا تی دارند که با شناخت یژگی مای نن ما با توهه به نیا مای مشتریان می توان باترین گزینه
را انتخا کرد ا کیفیت نناا به باترین شکل مهکن باره مند شد .به طور کلی می توان گفت توری
پرس ی در ابعاد اندا ه مای خاص به اس طه ش رکت مای بزرگ تولید کننده این محص ول البته با

کیفیت مای متفا

تایه تولید می ش ود به مشتریان عرده می شود حال ننکه مشتریان باید به

اعتبار یک شرکت در این مینه تکیه کنند.

کاربرد مزایای توری پرسی:
با توهه به این نکته که این محصول مهچون سایر محصولا ا این دست قابلیت نصب حذف نسانی
دارند که این مس لله را به امری حائز مام برای مهگان تبدیل کرده است مهچون سایر توری دارای
کاربردما موارد استفاده بسیار متعددی است که ا ههله نناا:
یکی ا ماهترین کاربردمای نن این است که به عنوان فنس در صنایع مختل

مورد استفاده قرار می

گیرد.
در پاره ای ا ش رایط این محص ول می تواند به عنوان حص ار حفاد در اطراف مین مای نظامی
کش ا ر ی یا به عبارتی س ایر مکان ما که نیا به امنیت دارد مورد اس تفاده قرار بگیرد .نکته قابل
توهه این است که این مورد به عنوان اصلی ترین کاربرد توری پرسی شناخته شده است.
اس تفاده ا این نوع توری در ص نعت کاذذ سا ی پزشکی …کاربرد یژه ای دارد که با پیشرفت
علم در حال گسترش توسعه می باشد.
اس تفاده این محص ول در ص نعت متالو ی شیهیایی … که ا دیگر کاربردمای این محصول می
باشد.
یکی ا کاربردمای یژه این محص ول استفاده در فونداسیون پی ریزی بتن ریزی ساختهان است
که مهواره ساختهان بنا را مقا م کرده به دیوارما استحکام خاصی می بخشد.
کاربرد در س اخت قفس برای حیوانا خانگی ذیرخانگی به گونه ای که در فصول مختل

بتوانند ا

سرما گرما در امان باشند.
استفاده ا این نوع توری در کارخانه ما معادن تولید کننده ذال سنگ که برای افراد موارد استفاده
یادی دارد.
ساخت در پنجره محافظ برای نناا که برای افراد حائز امهیت می باشد …

شایان ذکر است یکی ا ماهترین یژگی توری پرسی د ام استحکام نن است که در صنایع مختل
کاربرد نن را د چندان نهوده است .حجم

ن این نوع توری کم است در مقابل استحکام مقا مت

نن یاد است به گونه ای که در مقابل سایر حوادث دچار نسیب

نگ دگی نهی شود مهچنین ا

مق ا مت یادی در برابر لشزش برخوردار اس ت که این امر در کارخانه مای مختل

در نظر گرفته می

شود سبب افزایش فر ش نن می شود.

یکی ا ماهترین کاربردما مزایای توری پرسی این است که به سبب شبکه ای بودن ساختار نن می
توانند هریان موا را به نس انی ا خود انتقال دمند که این امر می تواند در منگام نتش سو ی مفید
موثر اقع ش ود .با توهه به کاربردمای متعدد این محص ول در تهامی این موارد کاربرد کیفیت نن
برای مشتری دارای امهیت فوق العاده ای است چنانچه این محصول فاقد کیفیت باشد ا این ر نهی
توان کاربرد ان را به صور موفقیت نمیز مشامده نهود.

قیهت توری پرسی :
با توهه به مطالبی که در بالا ذکر ش د یکی ا ماهترین مباحثی که دارای امهیت اس ت قیهت نن
نکا مربوط به خرید ان محص ول اس ت که تا حد یادی بستگی به شرکت تولید کننده نن دارد .به
طور کلی قیهت توری پرس ی به عوامل مختلفی مهچون هنس نوع مفتول ،د خامت مفتول ،اندا ه
چش م

ن نن بستگی دارد یا می توان گفت به عبارتی به مر اندا ه این موارد اصل دارای کیفیت

باشند قیهت نن نیز افزایش می یابد.ابعاد نن نیز ا ههله عواملی است که بر ر ی قیهت این محصول
تاثیر یژه ای دارد به عبارتی بر اساس حجم اندا ه این محصول قیهت نن نیز تعیین می شود.

خرید توری پرسی :
در برخی مکان ما برای نگامی ا قیهت این محص ول می توان با مشا ران متخصصان در این مینه
مش ور کرد ا لیست قیهت نخرین اخبار مربوط به قیهت این محصولا نگاه شد .شرکت حصار
نوین الهاس مهواره تلاش کرده توری پرس ی را با کیفیت عالی قیهت مناس ب در اختیار مشتریان
قرار دمد .این شرکت به عنوان معتبرترین شرکت در این مینه شناسایی شده توانسته اصولی را که
برای تایه ساخت این محصول مورد نیا است را رعایت نهاید.به طور کلی شرکت مای سا نده انواع

توری بر حس ب نیا مش تریان د خامت
محص ول در مکان مای مختل

ن ابعاد این محص ول را تعیین می کنند چرا که این

بر حسب کاربرد خود مورد استفاده قرار می گیرد .بنابراین افراد باید

در مان خرید توری تهامی هزئیا مربوط به نن را بدانند این اص ول را در مان خرید مورد توهه
خود قرار دمند.
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