
 کیشناخته شده است  مشبک یتور ای یبافت یکه به عنوان تور یپرس یتوردر ابتدا قابل ذکر است 

شوند.  یبافته شده   متصل م گریکدیمانند اس ت که تار   پود نن ا  مهه هاا  با  مینوع پارچه س 

 بر،یف م،یمهچون فولاد پر کربن، فولاد کم کربن، مس، س   یا  مواد ینوع تور نیذکر اس  ت ا انیش  ا

 محصول نیباشد. ا یبرخوردار م یا العاده فوق استحکام   مقا مت ا  که است شده ساخته …   کلین

 نیاست   ا بایسطح نن صاف     نی  باد ام است   مهچن نیمستحکم سنگ اریساختار بس یخود دارا

 .محصول شده است نیفر ش ا شیموارد سبب افزا

  ا یکیالهاس که به عنوان  نیشرکت حصار نو ژهیمحصول مستند به   نیکه سا نده ا ییش رکت ما

را در درهه نخست مورد توهه خود قرار  تیفیش ناخته شده ک یندگان انواع تورکن دیتول نیبزرگتر

نوع  نیکنند. در منگام ساخت ا یاستفاده م یعال تیفیمحص ول ا  مواد، با ک نیداده   در س اخت ا

ر ام نیتوان گفت ا یم یکنند که س طح نن را د د لشزش ساخته به عبارت یعهل م یبه گونه ا یتور

 یمفتول ما دیبا ینوع تور نیشود. در خلال ساخت ا یمحص ول محسو  م نیا یبرا ژهی  تیمز کی

 انان یبر ر  یاتیعهل یی  به  اسطه دستگاه ما رندیتر مستند مورد استفاده قرار گ میکه د خ اهیس 

 یتور نی  ساخت ا جادیمنجر به ا تیش ود تا در ناا یانجام ش ود   قطر   اندا ه نناا به مر ر کهتر م

 .شود

ا شود ام یانجام نه یپرس یتور یبر ر  یهوش  کار ا یعهل چیم نکهیاس ت با ا نینکته قابل توهه ا

برخوردار اس  ت. چنانچه  یاس  ت که ا  اس  تحکام فوق العاده ا یهنس   نوع مفتول خود به گونه ا

 دهافوق الع یریقدر  انعطاف پذ میشو ادن ریرا  ینوع تور نیا یما یژگی  نیا  ماهتر یکی میبخوام

محص  ول افراد دچار  نیداده اس  ت. در منگام حذف   نص  ب ا شیافزا زینن اس  ت که کاربرد نن را ن

 یتوان گفت تور یم یا  محصول باره مند شوند. به طور کل یتوانند به نسان یشوند   م ینه یدشوار

 دهااستف عیاا  صن یاریدر بس گریکدیخورده به  چیپ می  س  یداش تن س اختار قو لیبه دل یپرس 

  مواد  دی  اس ی   نگ  دگ یمحصول در مقابل خوردگ نیدارد. لا م به ذکر اس ت که ا یگس ترده ا

  مرتب دارد. سطح صاف    بای  یمقا م است   مهانطور که قبلا اشاره شد ظامر اریبس زین ییایهیش 

 شوارسخت   د طیدمد   در شرا یسطح نن را م یر  ایاها ه حرکت اش  زیمحص ول ن نیا کنواختی

مقر ن به صرفه  اریدمد   بس یا  خود نشان م یادی  اریبس مقا مت…مهچون باد   باران   طوفان  

 .باشد یم زین
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 : یپرس یانواع تور

متفا    عیباشد که در صنا یانواع   اقس ام مختل  م یمر محص ول خود دارا دیدان یکه م مهانطور

باش  د که عبار   یانواع مختل  م یدارا زیمحص  ول ن نیاخاص خود را دارد   مم اکنون  یکاربردما

 :است ا 

 یبافت موج دار عاد ·

 یریبافت موج دار حص ·

 یبافت موج دار ملند ·

 ا یامت کیخود  نیدارد     ن نناا کم است که ا یادیمحص ولا  موارد اس تفاده   نیا  ا کیمر  که

محصول در  نیذکر کرد ا دیبا یتور نیشکل   ظامر ا رامونیشود. پ یمحس و  م ینوع تور نیا یبرا

 نیا تساخمواد در  نیتر یا  اصول زیگرم ن زهیشود   گالوان یم دیشکل تول لیمستط ایاشکال مربع   

مورد استفاده  کسانیبه صور  مشترک    بایشرکت ما تقر یکه در تهام یمحص ول اس ت به گونه ا

 .ردیگ یقرار م

تل  انواع مخ دیباعث تول یپرس یت که مشخصا  مفتول، چشهه   بافت توراس نیقابل توهه ا نکته

محصول با توهه به نوع   هنس مفتول،  نیا یمشخصا  فن گرید انیمحص ول  ش ده اس ت. به ب نیا

 یم نییتع ینوع تور ینن   نوع بافت ا یمفتول، ش کل چشهه   ابعاد   اندا ه ما تیفید خامت   ک

 زهیمفتول گالوان ای اهیتواند ا  هنس مفتول س ینن م دیساخت   تول ی. مفتول مورد استفاده براشود

 .برخوردار است ی  استحکام خاص تیفیباشد که ا  ک

که دخامت  یمحصول است به گونه ا نیتوهه به د  خامت ا یتور نیا  موارد مام در س اخت ا یکی

ا  اصول مام  یکیامر خود به عنوان  نیباشد که ا دیبا متر یلیم 5تا  3 نیمحص ول ب نیا یمفتول برا

 بردا  انواع نن کار کیمر  نیمحص ول ش  ناخته شده است. بنابرا نی  فر ش ا یری  بکارگ دیدر تول

 نهیزگ نیتوان باتر یم انیمشتر یا ماینن ما   با توهه به ن یما یژگیدارند که با شناخت   یمتفا ت

 یورتوان گفت ت یم یشکل مهکن باره مند شد. به طور کل نینناا به باتر تیفیرا انتخا  کرد   ا  ک

البته با  محص  ول نیکننده ا دیبزرگ تول یخاص به  اس  طه ش  رکت ما یدر ابعاد   اندا ه ما یپرس  



به  دیبا انیشود حال ننکه مشتر یعرده م انیش ود   به مشتر یم دی  تول هیمتفا   تا یما تیفیک

 .کنند هیتک نهی م نیشرکت در ا کیاعتبار 

 : یپرس یتور یایکاربرد   مزا

 ینصب   حذف نسان تیدست قابل نیمحصولا  ا  ا ریمحصول مهچون سا نینکته که ا نیتوهه به ا با

 یدارا یتور ریکرده است   مهچون سا لیمهگان تبد یحائز مام برا یمس لله را به امر نیدارند که ا

 :است که ا  ههله نناا یمتعدد اریبس کاربردما   موارد استفاده

 یمختل  مورد استفاده قرار م عیاست که به عنوان فنس در صنا نینن ا یکاربردما نیا  ماهتر یکی

 .ردیگ

   ینظام یما نیتواند به عنوان حص  ار   حفاد در اطراف  م یمحص  ول م نیا طیا  ش  را یپاره ا در

ل . نکته قابردیدارد مورد اس تفاده قرار بگ تیبه امن ا یمکان ما که ن ریس ا یبه عبارت ای   یکش ا ر 

 .شناخته شده است یپرس یکاربرد تور نیتر یمورد به عنوان اصل نیاست که ا نیتوهه ا

 شرفتیدارد که با پ یا ژهی  کاربرد…   ی  پزشک یدر ص نعت کاذذ سا  ینوع تور نیا  ا اس تفاده

 .باشد یعلم در حال گسترش   توسعه م

 یمحصول م نیا یکاربردما گرید ا  که …   ییایهی  ش یمحص ول در ص نعت متالو  نیا هاس تفاد

 .باشد

ساختهان است  یزی  بتن ر یزیر ی  پ ونیمحص ول استفاده در فونداس نیا ژهی  یا  کاربردما یکی

 .بخشد یم یاستحکام خاص وارمایکه مهواره ساختهان   بنا را مقا م کرده   به د

که در فصول مختل  بتوانند ا   یبه گونه ا یرخانگی  ذ یخانگ وانا یح یدر س اخت قفس برا کاربرد

 .سرما   گرما در امان باشند

افراد موارد استفاده  یکننده  ذال سنگ که برا دیدر کارخانه ما   معادن تول ینوع تور نیا  ا استفاده

 .دارد یادی 

 …باشد   یم تیافراد حائز امه ینناا که برا یدر   پنجره   محافظ برا ساخت



  مختل عید ام   استحکام نن است که در صنا یپرس یتور یژگی  نیا  ماهتر یکیذکر است  انیشا

کم است در مقابل استحکام   مقا مت  ینوع تور نیکاربرد نن را د  چندان نهوده است. حجم     ن ا

ن ا  یشود   مهچن ینه ی   نگ  دگ بیسحوادث دچار ن ریکه در مقابل سا یاست به گونه ا ادینن  

 یمختل  در نظر گرفته م یامر در کارخانه ما نیدر برابر لشزش برخوردار اس  ت که ا یادیمق ا مت  

 .شود یفر ش نن م شیشود   سبب افزا

 

 یبودن ساختار نن م یاست که به سبب شبکه ا نیا یپرس یتور یایکاربردما   مزا نیا  ماهتر یکی

   دیمف یتواند در منگام نتش سو  یامر م نیا  خود انتقال دمند که ا یموا را به نس ان انیتوانند هر

 نن تیفی  ک دموارد کاربر نیا یمحص  ول در تهام نیمتعدد ا یموثر  اقع ش  ود. با توهه به کاربردما

 یر  نه نیباشد ا  ا تیفیمحصول فاقد ک نیاست   چنانچه ا یفوق العاده ا تیامه یدارا یمشتر یبرا

 .مشامده نهود زینم تیتوان کاربرد ان را به صور  موفق

  : یپرس یتور هتیق

نن    هتیاس  ت ق تیامه یکه دارا یمباحث نیا  ماهتر یکیکه در بالا ذکر ش  د  یتوهه به مطالب با

کننده نن دارد. به  دیبه شرکت تول یبستگ یادیان محص ول اس ت که تا حد   دینکا  مربوط به خر

مهچون هنس   نوع مفتول، د  خامت مفتول، اندا ه  یبه عوامل مختلف یپرس   یتور هتیق یطور کل

 تیفیک یموارد اصل   دارا نیبه مر اندا ه ا یتوان گفت به عبارت یم ایدارد  ی    ن نن بستگ مچش 

ول محص نیا هتیق یاست که بر ر  یا  ههله عوامل زی.ابعاد نن نابدی یم شیافزا زینن ن هتیباشند ق

 .شود ین مییتع زینن ن هتیمحصول ق نیبر اساس حجم   اندا ه ا یدارد   به عبارت یا ژهی  ریتاث

  : یپرس یتور دیخر

 نهی م نیتوان با مشا ران   متخصصان در ا یمحص ول م نیا هتیا  ق ینگام یمکان ما برا یبرخ در

محصولا  نگاه شد. شرکت حصار  نیا هتیاخبار مربوط به ق نی  نخر هتیق ستیمش ور  کرد   ا  ل

 انیمشتر اریمناس  ب در اخت هتی  ق یعال تیفیرا با ک یپرس  یالهاس مهواره تلاش کرده تور نینو

را که  یشده   توانسته اصول ییشناسا نهی م نیشرکت در ا نیشرکت به عنوان معتبرتر نیقرار دمد. ا

سا نده انواع  یشرکت ما ی.به طور کلدینها تیاست را رعا ا یمحصول مورد ن نی  ساخت ا هیتا یبرا



 نیا کهکنند چرا  یم نییمحص  ول را تع نید  خامت     ن   ابعاد ا انیمش  تر ا یبر حس  ب ن یتور

 دیافراد با نی. بنابراردیگ یمختل  بر حسب کاربرد خود مورد استفاده قرار م یمحص ول در مکان ما

مورد توهه  دیاص  ول را در  مان خر نیا بدانند   امربوط به نن ر ا یهزئ یتهام یتور دیدر  مان خر

 .خود قرار دمند
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