
 

 

 

  به چه معنا هستند؟غواصی عالئم حک شده رو سیلندر 

 

به عالئم حک شده روی یک   باید  غآیا  اهمیت  واصی  تانک 

غواصی نو بخرید باید    تانکاهید یک  خو  می  شما  شاید داد ؟  

تانک  بدانید   به خرید یک  آن  نیاز  یا  چه مشخصاتی دارد و 

دارید   دوم  غواصی دست    و   وضعیت  از   خواهید  می  وتانک 

یک   که  شوید  مطمئن  بخواهیدو یا    شوید  مطلع  آن  تاریخچه

تانک شما    واقعاً  اینکه  از  قبل  کندنمی  سعیفروشگاه غواصی  

به تست   یا  نیاز  استاتیکبصری  باشد  هیدرو  را   داشته  شما 

یا   و  بکند  تانک  سرویس  خدمات  خرید  به  ممکن  مجبور 

کنج   است غواص  یک  فنی فقط  موارد  به  که  هستید  کاو 

 عالقه دارید ! 

 هایعالمت  اغلب  فوالدی،  نوع  ژه ازمخازن وی هستند.در تاج مخزن  استاندارد  دارای عالمت های  داری گاز ها  نگهمخازن استاندارد  

ری ها را  گذا  عالمت  نوع  این .دهندمی  ارائه  غیره  و  اضافی  ظرفیت  آزمایش،  فشار  حداکثر  ،بیشتر  وزن  دادن  نشان  برای   را  اضافی

 .  می توان تقریباً در هر مخزن یافت

 که بیشترین استفاده در غواصی را دارد  S80یک تانک آلومینویم  حک شده رویغواصی  تانکعالئم 

TC-3ALM-207   عالمت های مرجع نظارتی کانادا 

TC = Transport حمل و نقل کانادا  موسسه فدرال نشان 

3ALM  است پ سومتینوع آلومینیوم جنس تانک که کد مشخصات کانادا برای 

 اندازه گیری شده است   barتانک که بر حسب کاری شار ف 207

 

DOT-3AL-3000  عالمت های مرجع نظارتی ایاالت متحده 

DOT  ایاالت متحده ترابری وزارت نشان  

3AL استتیپ سوم نوع آلومینیوم  کهجنس تانک  برایمشخصات ایاالت متحده  کد 

 بیان می شود  psi بر حسب کاری تانکشار ف 3000

 

P697426 

   تانک  برای اینشماره سریال منحصر به فرد 

 

LUXFER 10A21 SO80 

LUXFER  تانک  تساخمیالدی  ماه  10 -  تانکسازنده  - A  تانک تساخ میالدی سال  21  -  ینماد کد بازرس 

SO80  است نشان دهنده ظرفیت آن بر حسب فوت مکعب  که است تانکلوکسفر برای این  کارخانهشماره مدل 
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 تیکتاریخ آخرین آزمایش هیدرواستا

 

 چیست؟ غواصی با اندازه استاندارد  تانک

اندازه آن  ظرفیت  اسکوبا بر حسب    تانک غواصی اندازه گیری می شوند و رایج ترین    مخازن  فوت مکعب است.  80فوت مکعب 

 دارند مانند  وجود مختلفظرفیت های   در غواصی

S100  لیتر  13.2حجم داخلی  و فوت مکعب 98.8 ظرفیت دقیقبا تانک 

S80   لیتر 11.1حجم داخلی   و  فوت مکعب 77.4دقیق  ظرفیتبا تانک 

S63  لیتر  9ی حجم داخلو  فوت مکعب 63 دقیق ظرفیتبا تانک 

 

 ند؟  تاریخ مصرف دارآیا تانک های غواصی  

این سوال   با تعمیر و نگهداری منظم  پاسخ به  تا زمانی که  اما  بازرسی    خود همراه باشید  تانک غواصیمتفاوت است،  ، از جمله 

تا زمان  سال یکبار، می توانید تانک غواصی خود را    چهارکه یک بار در سال انجام می شود و آزمایش هیدرواستاتیک هر   بصری

 زیادی نگهداری کنید  

 ؟ است بهتراز نظر جنس کدام تانک غواصی 

می شوند.  غواصی  تانک فوالد ساخته  از  هم  و  آلومینیوم  از  هم  یک   یک  کدام  با  گیرید   می  تصمیم   اینکه اسکوبا  کنید  غواصی 

  است.بر اساس شرایط ترجیح شخصی و موضوع 

 

در   نامهیآموزش و گواه  و سازمان های آموزشی برتر کنندگان    دی. تولدیکن  ینگهدار  یخود را به درست  یغواص   زاتیتجهزم و  لوا

نگهداری  سیسرو  نهیزم م  غواصی  زاتیتجه  و  برا  یارائه  نگهدار  ریتعم  یدهند.    یبه سراغ شخص  غواصی  زاتیتجه  حی صح   یو 

 است.و متخصص این کار مجاز که  دیبرو

 

          

  وین سعید پر گردآوري ، تألیف و ترجمه :

 www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بین 

 باشدای )درج منبع و نویسنده( آزاد میداری و رعایت اخالق حرفه شرط امانتمندان و هنرجویان غواصی به استفاده از مطالب این مقاله برای عالقه

http://www.iranmarina.com/

