 10نکته شگفت انگیز درباره بست کمربندی

اکثر ما در طول زندگی خود حداقل یک بار از بست کرربددی استفااد کرد ایم .اگرچه نام آن مستف یراً هدف آن را
نشتان می نری دهد  ،ما هرچدین از این موارد برای ستازماندهی ،ایرن کردن ،قال کردن ،تعریر ،ایجاد و حفی تزئین
اسفااد می کدیم .اما چ در در مورد این تسره های پالسفیکی ضروری می دانید؟
ما برخی از شگا انگیزترین ح ای ی را که باید در مورد آنها بدانید را فهرس کرد ایم.
 .1مارکوس ستتی .لوگان ،کارمدد شتترک برت توماس و بفز ،در ستتال  1956بستت کرربددی را اخفراع کرد .او از
تأستیستا هواپیرای بوئیدگ بازدید کرد و بریدگی های بد و پیده های ضت یم را روی دستفان کارگران از بستفن طدا
های نایلونی با روکش مومی مشاهد کرد .اطراف بسفه های کابل

 .2ابفدا دندان طرح اصتلی بست کرربددی از فلز ستاخفه شتد بود ،اما بعداً به پالستفیک تغییر یاف  .این روزها هدوز
هم می توانید کابل های دندانه دار فلزی را پیدا کدید که برای کاربردهای ستدگین تر استفااد می شتود .در ایدجا یک
راهدرای جامع برای اتصال کابل آورد شد اس .

 .3در ستال  1958مرایس ،تدستی ،بست کرربددی به عدوان " "Ty-Rapثب شتد .هرچدین به نام های م فلای از
جرله بس زیپی ،بس پالسفیکی ،بس کرری نیز نامید می شود.
 .4اگر بدد کابل ها در معرض نور خورشتید هستفدد ،بهفر است آن ها را مشتکی انف ا کدید .این به این دلیل است
که افزودنی کربن ستتیا (حداقل  )٪2از پالستتفیک محافظ در برابر اشتتعه ماوراب بداش می کدد و عرر ماید آن را
افزایش می دهد .کابل های ت صصی را از ایدجا دریاف کدید .
 .5بیشتفر بست کرربددی از نایلون ستاخفه شتد اند که توستر شرک آمریکایی  Dupontدر سال  1937اخفراع شد.
نایلون یکی از پرکاربردترین ترموپالستفیک های مصتدوعی در ستح جهان به دلیل استفحکام با ،،پایداری ابعادی با ،و
م اوم در برابر سایش با ،اس .
 .6بس کرربددی معرولی از نوار نایلونی انعحاف پذیر در امفداد یک مسیر دند یکپارچه ساخفه شد اس  .یک انفها
دارای یک جغجغه در داخل یک جعبه کوچک اس ت  .وقفی نوک نوک تیز را از میان قا و جغجغه می کش تید ،نری
توانید ع ب بکشید .شرا ف ر می توانید حل ه را بکشید تا محکم تر شود.
 .7هش نوع اصلی اتصال کابل وجود دارد:
 اتصا ،کابل اسفاندارد اتصا ،کابلی قابل جدا شدن اتصا ،کابل سر نصب شد اتصا ،کابل فشاری– اتصال کابل های خود چسب
– بدد کابل دو سر

 اتصا ،کابل فو،دی ضد زنگ اتصا ،کابل قابل اسفااد مجدد .7بست کرربددی تولیدکدددگان م فلف میتواندد از نظر استفحکام کشتشتی مفااو باشدد ،حفی اگر هم انداز و هم
رنگ باشدد .اسفحکام کششی حداکثر وزنی را که یک کراوا می تواند تحرل کدد را مش ص می کدد.

 .8اگر یکی خیلی کوتا استت  ،می توانید دو کابل را به هم وصتتل کدید .ف ر انفهای م روطی یک کراوا را به فک
دیگری فشار دهید تا دندان ها قال شوند .هر م دار اضافی را ببددید و اکدون کراوا بلددتری دارید.

 .9اتصتا ،کابل با محفوای فلزی به طور خاص برای صتدایع غذایی و دارویی طراحی شتد اند تا از تمترین کیای
پشتفیبانی کددد ،به عدوان مثال .HACCP ،رنگدانه فلزی با تجهیزا استفاندارد قابل تشت یص است و به کاهش خحر
آلودگی کرک می کدد .برای تش یص آسان بصری ،این کابل ها معرو ،به رنگ آبی هسفدد.
 .10بیش از  45شرک در سراسر جهان بدد کابل تولید می کددد .این بدان معداس که سا،نه میلیاردها مورد از این
موارد تولید می شود!

