
غواصی اسکوبافوالدي و آلومینیوم يهاتانکتفاوت 

این مقاله حتی براي غواصانی که عالقه مند به خریــد تانــک 
غواصی نیستند خوب اســت چــون بــه تشــریح تفــاوت هــاي 

یــک ازعنوانبــهيآلومینیوم و فوالديهاتانکاساسی بین 
.پردازدیماجزاي غواصی نیتریاصل

یمشخصات فیزیک-1
تانــک آلومینیــوم بایــد از اســتتــرنرمآلومینیــوم از فــوالد 

داشــتننگهفوالدي براي يهاتانکنسبت ترمیضخدیوارهاي 
از فوالداســت تــرنرمآلومینیــوم ازآنجاکههوا برخوردار باشد .

تانــک .افتــدیماتفــاق ترآســانآن هــایفرورفتگخــراش و 
به شودیزدگگزنفوالدي ممکن است در کنار رطوبت دچار 

بیشتر براي يادورهتانک فوالدي نیاز به مراقب همین علت 
رد .حذف احتمالی رطوبت درون تانک دا

فشار کاري-2
فشرده يیکی از امتیازات تانک غواصی براي نگهداري حداکثري فشار است . هر چه فشار باالتر باشد مقدار بیشتري هوا

با فشــار پرشدهباشد پس تانک ترمیضخیا تريقوبه همین علت تانک باید داراي دیواره . شودیمدر داخل تانک ذخیره 
بار دارد .200با فشار پرشدهبار مقداري هواي بیشتري نسبت به تانک 225

است207BARو یا 3000PSIفشار استاندار یک تانک 
است165BARو یا 2400PSIفشار پائین 
ت اس235BARو یا 3300PSIفشار باال 

وزن -3
آن ونقــلحملغواصان بــراي براي این داراي اهمیت است که زمین دارد و يدررووزن خشک اشاره به مقدار وزن تانک 

تانــکاز ترســبکتانک بــا حجــم نگهــداري هــواي مســاوي تانــک فــوالدي 2کنند . در بین يزیربرنامهپیاده صورتبه
است.ترنازكمخزن آن آلومینیوم است چون دیواره

لوگرمیک14,6مارك کاتالینا آلومینیوم لیتري 12تانک 
لوگرمیک18,6مارك کاتالینا آلومینیوم لیتري 15تانک 
لوگرمیک14,1لیتري فوالدي اسکوبا پرو 12تانک 
لوگرمیک18,2لیتري فوالدي اسکوبا پرو 15تانک 



حجم -4
از تانــک آلومینیــوم بــا فشــار برابــر اســت ترازكنــتانک فوالدي داراي دیــواره 

ترکوچککمی 3000PSIفشار با لیتري فوالدي 12یک تانکمثالعنوانبه
ت . اس3000PSIبا فشار لیتري 12از یک تانک آلومینیومی 

ظرفیت-5
در توانــدیم) کــه یــک مخــزن مترمکعــباشاره به حجم هوا (در تانکظرفیت 

و زمان غواصی داشتهنگهبیشتر باشد مقدار هواي بیشتري در خود تانکظرفیت. هر چه شودیمه دارد گفته فشار باال نگ
قــرار گیــرد . غواصــان موردتوجــهدر غواصــی بایــد يزیربرنامهبسیار مهم است چون براي تانک. ظرفیت شودیمبیشتر 

بیشتريو غواصان عمق زیاد از تعداد سایز متوسطی و تکيهاتانکاز کنندیمتفریحی و کسانی که در عمق کم غواصی 
.کنندیمبا حجم مخزن بیشتر استفاده تانک 

شناوري -6
.در هنگام غواصی و تنفس از تانــک دارندومینیآلوميهاتانکنسبت به يتریمنفشناوري یطورکلبهفوالدي يهاتانک

فوالدي و آلومینیوم وضعیت شــناوري آن اســت . وقتــی يهاتانکيهاتفاوت. یکی از شودیمترسبکآنوزن مراتببه
تانک فوالدي شناوري مثبت کمتري نسبت به تانک آلومینیوم دارد و در انتهاي غواصــی شودیمهواي داخل تانک خالی 

غواصی که با تانــک فــوالدي حالنیباااست این وضعیت مشخص است . و اما شدهیخالاز تانک يکه مقدار هواي بیشتر
نیاز دارد چون شــناوري تانــک کندیمکمتري وزنه نسبت به غواصی که با تانک آلومینیوم غواصی مقدارکندیمغواصی 
منفی است .یطورکلبهفوالدي 

استشدهانجامدریادر آبآزموناین 

پوند مثبت4,1یت خالی در وضعپوند منفی 1,6در وضعیت پر آلومینیوم لیتري 12تانک 
پوند مثبت1,4در وضعیت خالی پوند منفی5,9در وضعیت پر آلومینیوملیتري 15تانک 
پوند منفی0,7در وضعیت خالی پوند منفی7,1در وضعیت پر لیتري فوالدي 12تانک 
پوند منفی3در وضعیت خالی پوند منفی9در وضعیت پر لیتري فوالدي 15تانک 

دوام -7
نســبت بــه تانــک آلومینیــوم عمــر يتریطــوالنزمــان معموالًاز تانک نگهداري شود تانک فوالدي یدرستبهکهیهنگام

د .ومینیوم است و مقاومت بیشتري داراز آلترسخت. فوالد یک فلز کندیم

معتبر بــا يهاستگاهیاکردن مخزن تنها در آلومینیوم فوالد ممکن است زنگ بزند . اما با مراقبت مناسب (پربرخالفاما 
بــا بازدیــد همچنــیناز زنگ زدن آن جلــوگیري کــرد . توانیمنشدن هواي داخل مخزن تا انتها یوخالخشککامالًهوا 
د . حذف کرآن را سریع توانیمداخل تانک در وجود رطوبت ، در صورتآنيادوره



اســت قرارگرفتــهی در قسمت گردن تانک که در آن پیچ شــیر داخــل مخــزن اما براي تانک آلومینیوم ترك و یا شکستگ
تانک یپارگترك باعث شدهبزرگدر صورتباعث از دست دادن هوا شود و تواندیمهاتركممکن است ایجاد شود . این 

مشــکل و حادثــه از بــروز تــوانیمشود . اما با بازرســی بصــري اســتاندارد از گــردن تانــک شدن آن استفادهرقابلیغو 
د .جلوگیري کر

شیرها-8
فشار يهاتانکخصوصبهفوالدي يهاتانکاین در حالی است که باشدیمYOKEداراي شیرمعموالًتانک آلومینیوم 

.باشندیمDINداراي شیرادیزاحتمالبهباال 

قیمت-9
هستند . از تانک آلومینیوم ترگراننین روش ساخت و همچدهندهلیتشکگرانی مواد لیبه دلمعموالًتانک فوالدي 

دالر150قیمت لیتري آلومینیوم 12تانک 
دالر220قیمت لیتري آلومینیوم15تانک 
دالر244قیمتلیتري فوالدي 12تانک 
دالر295قیمت لیتري فوالدي15تانک 

:کلیيریگجهینت
شــرایط نگهــداري ویــژه ، ،قیمــت بــاالتر ،ترکوچــکزه انــدا،وزن کمترداراي : تانک استیل

است . تربادوام
، زیبــاتر شرایط نگهــداري آســان ،ترارزان، تربزرگاندازه ،داراي وزن بیشتر : تانک آلومینیوم

است . 
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