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هدف آن را   راًی. اگرچه نام آن مستف میاستفااد  کرد  ا یبار از بست  کرربدد کیخود حداقل    یما در طول زندگ اکثر

 نیتزئ یو حف جادیا ر،یکردن، قال کردن، تعر رنیا  ،یستازمانده  یموارد برا نیاز ا  نیدهد ، ما هرچد  ینر  ینشتان م

 د؟یدان یم یضرور  یکیسفپال یتسره ها  نی. اما چ در در مورد امیکد  یاسفااد  م

 .میرا فهرس  کرد  ا  دیدر مورد آنها بدان  دیرا که با ی یح ا نیزتریاز شگا  انگ  یبرخ  ما

را اخفراع کرد. او از   یبستت  کرربدد  1956. لوگان، کارمدد شتترک  برت توماس و بفز، در ستتال ی.  مارکوس ستت1

دستفان کارگران از بستفن طدا   یرا رو میضت   یها دهیبد و پ   یها  یدگیکرد و بر  دیبازد دگیبوئ یرایهواپ   ستا یتأست

 کابل  یمشاهد  کرد. اطراف بسفه ها  یبا روکش موم  یلونینا  یها

 

روزها هدوز   نی. ااف ی رییتغ کیاز فلز ستاخفه شتد  بود، اما بعداً به پالستف یبست  کرربدد  ی. ابفدا دندان طرح اصتل2

 کی دجایشتود. در ا  یتر استفااد  م  نیستدگ  یکاربردها یکه برا  دیکد دایا پ ر یدندانه دار فلز  یکابل ها  دیتوان  یهم م

 اتصال کابل آورد  شد  اس . یجامع برا یراهدرا



از    یم فلا  یبه نام ها نیثب  شتد. هرچد "Ty-Rap"به عدوان    یبست  کرربدد ،یتدست  س،یمرا 1958.  در ستال 3

 شود.  یم  د ینام زین   یبس  کرر  ،یکیبس  پالسف ،یپیجرله بس  ز

است    لیدل  نیبه ا نی. ادیانف ا  کد یهستفدد، بهفر است  آن ها را مشتک  دی. اگر بدد کابل ها در معرض نور خورشت4

آن را    دیکدد و عرر ما  یمحافظ  در برابر اشتتعه ماوراب بداش م کیپالستتف از(  ٪2)حداقل    ا یکربن ستت  یکه افزودن

 .  دیکد اف یدر دجایرا از ا یت صص  یدهد. کابل ها  یم شیافزا

اخفراع شد.   1937در سال    Dupont  ییکایستاخفه شتد  اند که توستر شرک  آمر لونیاز نا یبست  کرربدد  شتفری. ب5

با، و   یابعاد  یداریاستفحکام با،، پا  لیدر ستح  جهان به دل  یمصتدوع   یها کیترموپالستف  نیاز پرکاربردتر یکی  لونینا

 با، اس .  شیم اوم  در برابر سا

انفها  کیساخفه شد  اس .   کپارچهیدند     ریمس کیدر امفداد    ریانعحاف پذ  یلونیاز نوار نا  یمعرول ی. بس  کرربدد6

  ی نر  د،یکشتت  یقا  و جغجغه م  انیرا از م زینوک نوک ت  یجعبه کوچک استت . وقف  کیجغجغه در داخل   کی  یدارا

 تا محکم تر شود. دیحل ه را بکش  دیتوان  یشرا ف ر م. دیع ب بکش دیتوان

 اتصال کابل وجود دارد: ی. هش  نوع اصل7

 اتصا،  کابل اسفاندارد  -

 قابل جدا شدن  یاتصا،  کابل  -

 اتصا،  کابل سر نصب شد   -

 یاتصا،  کابل فشار  -

 خود چسب  یاتصال کابل ها –

 بدد کابل دو سر –



 ضد زنگ یاتصا،  کابل فو،د  -

 اتصا،  کابل قابل اسفااد  مجدد  -

اگر هم انداز  و هم   یمفااو  باشدد، حف  یاز نظر استفحکام کشتشت  توانددیم فلف م  دکدددگانیتول  ی.  بست  کرربدد7

 کدد.   یتواند تحرل کدد را مش ص م یکراوا  م  کیرا که  یحداکثر وزن  یرنگ باشدد. اسفحکام کشش

 

کراوا  را به فک  کی  یم روط ی. ف ر انفهادیدو کابل را به هم وصتتل کد دیتوان  یکوتا  استت ، م یلیخ  یکیر . اگ8

 .دیدار یو اکدون کراوا  بلددتر  دیرا ببدد  یتا دندان ها قال شوند. هر م دار اضاف  دیفشار ده یگرید



  یایک  نیشتد  اند تا از تمتر یطراح ییو دارو  ییغذا  عیصتدا یبه طور خاص برا یفلز  ی. اتصتا،  کابل با محفوا9

است  و به کاهش خحر    صیاستفاندارد قابل تشت   زا یبا تجه ی. رنگدانه فلزHACCPکددد، به عدوان مثال،    یبانیپشتف

 هسفدد. یبه رنگ آب  و،کابل ها معر نیا ،یآسان بصر صیتش  یکدد. برا  یکرک م  یآلودگ

 نیمورد از ا  اردهایلیبدان معداس  که سا،نه م نیکددد. ا  یم  دیشرک  در سراسر جهان بدد کابل تول 45از  شی. ب10

 شود!  یم دیموارد تول


