
تجهیزات غواصیبافته شدههايشیلنگ

غواصی تجهیزات ی کردن غواصان گزینه اي براي سفارششچند سال پی
همه در رگالتور هاي غواصی یلنگ هاي مورد استفاده ش، نداشتندخود 

شیلنگ هاي بافته 	ولی در حال حاضر انواع بود رنگ سیاهالستیکی و 
.کنیدمیمشاهده را زیبا شده 

در ،اندشدهو جذاب تر مختلف بسیار رنگی غواصان با انتخاب رنگ ها 
انعطاف براي غواصی شیلنگ هاي بافته شده متنوع و زیبا يکنار رنگ ها

پذیر تر و راحت تر هستند.

راي بروش هاي مختلفو همچنیناستفاده کنندغواصیتجهیزاتنوآوري هاي جدید در دارند از دوست بسیاري از غواصان 
غواصان است .ر هنگام سفر یکی از اولویت هاي اصلی اصی دتجهیزات غوکاهش وزن 

25تا 20حدود ه تر در حالت پیشرفتکیلوگرم وزن دارد و 6و سبک ترین حالت ساده ترین دریک مجموعه تجهیزات غواصی 
.اضافه کنید مقدارهم به اینرابرداريتصویرتجهیزاتکیلو گرم وزن خواهد داشت . حاال 

به بکی وزن و جمع و جور شدن راحت لیل سبه د، گرفتندقرارغواصانهنگامی که شیلنگ هاي نایلون بافته شده در دسترس 
و در بین عموم غواصان رایج گردید .مورد استفاده قرار گرفت سرعت 

از پلی استر و پلی اورتان آنها با یک الیه درونی 	هستند.تر با دوام وترمحکمهاي بافته شده بسیار شیلنگ ، فنیمسائلاز لحاظ
.سنتی استالستیکی طول عمر آنها ثابت تر از شیلنگ هاي . کند و محکم میقوي بسیار که آنها را اندترکیبی ساخته شده 

.سنتی استالستیکی که دو برابر شیلنگ هاي دارد را 250BARتحمل فشار آزمایشی درپائینفشار شیلنگ  اروپایی) (استاندارد EN250استانداردهاي باشیلنگ بافته شده 	
در بازار حضورسال سابقه10تایید شده اند و در حال حاضر داراي 

هايآزمایششیلنگ این در طول تولید		هستند.رکرد عملیاتی و کا
٪30این شیلنگ ها. بر روي آن انجام می شود گوناگونی ایمنی 
همچنین بسیارو هستند ی سنتالستیکی هايشیلنگ ازترسبک

به معناي واقعی کلمهانعطاف پذیري آنهاو 		هستندانعطاف پذیر 
.عطاف پذیري و وزن سبک آنها بزرگترین مزایاي آن است ان.است

شیلنگ بافته و نامعتبر به خریدبسیاري از غواصان از منابع ناشناخته 	به وجود آمده است.مشکل جدیداما در چند سال اخیر یک 
سبک در خصوص شیلنگ هاي بافته شده بالقوه ین مشکل ا. است شدهي شکالت جدیدمباعث ظهورکه اقدام کرده اند شده 

.نبوده است الستیکی دچار این مشکل قدیمیشیلنگ هاي و وزن وجود دارد 

ل لوله تشکیداخلییک بلور پلی مورفیک متصل به ساختار مولکولی در داخل این شیلنگ ها بافته شده شات نشان می دهد زارگ
.است مداومدر یک سیکلمرتبط با حرارت و خنک شدن . این پدیده شدن مسیر عبور هوا می شود بسته می شود و باعث



محیط باعث گرم شدن و دمايخورشید نور به نظر می رسد که 
شیر سیلندر غواصی باز می شود و هنگامی که و شودمیشیلنگ 

کند باعث خنک ون شیلنگ عبور میاز درجریان هواي کم فشار
.آن می شودسریعشدن

تشکیلتمام غواصی ها اتفاق می افتد و باعث در طول سیکلاین 
باعث مانزبه مرورو ن شیلنگ شدهدروکریستال هاي کوچک 

بزرگتر شدن آنها همچنین کریستال هاي بیشتر و تعداد تشکیل 
کندیمسدود ممی شود و بعد از مدتی مسیر هواي عبوري را 

براي رخ می دهد که داخل شیلنگ توجه به اینباو بسیار کوچک استتشکیل کریستال یاومحیط داخلی شیلنگ شیوع شکست 
.گیرد قرار نمیو بازرسیبا وضعیت نامساعد مورد توجهبنابراین سطوح داخلی ،قابل مشاهده نیستما 

،در مدت زمان هاي مشخص بررسی کنندمربعسانتیمترهر درغواصان باید به طور دوره اي این شیلنگ ها را با فشار دادن آنها 
.در پیش رو است مشکلنشانه اي از یک ده فیزیکی و یا وجود ماپذیري انعطاف ،در مقاومت يهر گونه تغییر

، زیرا سطوح داخلی در آب و لنگ ها عمر مفید محدودي دارندیاین شباید بدانید که کنید میغواص اگر شما در هواي گرم 
تنفسی شدید به سرعت استفاده از ز اگر متوجه محدودیت جریان گا	.است مستعد ابتال به این کریستالیزاسیون هواي گرم

.رگالتور غواصی را متوقف کنید و آن را بررسی کنید 

بافته شده شیلنگازبراي آن دسته از غواصان که در حال حاضر 
شیلنگ سال 6تا 5بسیار توصیه می شود که هر کنند  استفاده می

هر چقدر طول عمر شیلنگ بیشتر باشد خود را تعویض کنند . 
سال 6یا5بیشتر از بیشتر انجام دهید و هرگز از آن بررسی آن را 

.حتی اگر سالم باشد نکنیداستفاده 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 

www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بین
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