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  فایرا ا ی مادر نقش مهم ع یمهندسان فعال در صنا یبرا TEMA استاندارد
 یو ساخت مبدل ها ی طراح یبرا  ی استاندارد مرجع اصل  نی ا .کند ی م

است و   یاستاندارد شامل چه موارد نی ا اما .پوسته و لوله است ی حرارت
 دارد؟  یی ایچه مزا 

  شوند و ی م یچطور طبقه بند TEMA یدر استانداردها  ی حرارت یها مبدل
پرسش ها،   نیپاسخ به ا  یاست؟ برا یی استاندارد شامل چه بخش ها نیا

 .دیدر ادامه با ما همراه باش

 

 TEMA) ست؟یچ TEMA استاندارد 1#
STANDARD) 

 ی حرارت یو ساخت مبدل ها ی به عنوان مرجع طراح  TEMA استاندارد
 .شده است رفتهیپوسته و لوله در سراسر جهان پذ

در سراسر جهان مورد  ع ی از صنا ی ع یوس  فیر طاستانداردها معموال د نیا
 :رندیگ ی استفاده قرار م

 ها  شگاهی پاال •
 نفت و گاز  صنعت •
 برق  دیتول صنعت •
 ره یغ و •
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TEMA مخفف Tubular Exchangers Manufacturers 
Association است یلوله ا یمبدل ها دکنندگانیانجمن تول یبه معنا. 

 پوسته یمبدل ها  یشرویکنندگان پ دیاز تول یانجمن تجار  کی نیا
(Shell) و لوله (tube)  و توسعه مبدل   قیدر تحق شگامیپ باشد که ی م

موارد مختلف مربوط به  یانجمن برا نیا  .است ی حرارت یها
 :دهد. از جمله ی م  لیخود به طور منظم جلسه تشک یاستانداردها

 منتشر شده خود  یاستانداردها ی روزرسان به •
 سواالت یبه برخ  یی پاسخگو •
 درباره موضوعات مرتبط با صنعت  بحث •

  یبرا TEMA ی ک یمکان یاستاندارد، استانداردها نیا ۲۰اساس صفحه  بر
  1.52برابر با  نچ یا  0 کمتر از  ی با قطر داخل یپوسته و لوله ها یمبدل ها

  ی بخش  لبتها .قابل اجرا است psi 60.000 ی متر و حداکثر فشار طراح 
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 یاستانداردها  خوب در نظر گرفته شده است تا یعملکردها هیتوص یبرا
 .با قطر بزرگ تر را گسترش دهد ی مربوط به واحدها

وابسته با    ع یو صنا ندهایپوسته و لوله در فرآ ی حرارت  یتمام مبدل ها  عمال
استاندارد   نی ا .مطابقت داده شده اند TEMA یساختار  یاستانداردها
 .شده اند میتنظ TEMA ی فن تهیکم یتوسط اعضا

 

  TEMAانجمن 2#

از  یمجموعه ا (TEMA) یلوله ا یمبدل ها دکنندگانیتول  انجمن
  جادی پوسته و لوله ا ی حرارت یمبدل ها یساخت و ساز را برا یاستانداردها

 .شود ی شناخته م TEMA کرده است که به عنوان استاندارد
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واقع در شمال  Tarrytown شد و در  سیتاس 1939در سال  TEMA انجمن
 .مستقر است ورکیویشهر ن

  .شوند ی و منتشر م ی انجمن مرتبا به روز رسان نیتوسط ا استانداردها
، در حال حاضر TEMA شده از استاندارد ی نسخه به روز رسان نیآخر

  یمبدل ها شتریب .تشر شده استمن  19 2سال  در نسخه دهم است که
کاربردها در سراسر جهان  ریو سا ی ندیفرآ ع یپوسته و لوله به سفارش صنا

نرم   نیهمچن TEMA انجمن .ساخته شده اند TEMA یبا استانداردها
  ریو عناصر پوسته انعطاف پذ  انیاز جر ی ارتعاش ناش  ی ابیارز یرا برا یافزار 

 .کند ی م  دی( تولی )اتصاالت انبساط 

 

  TEMA ی حرارت یمبدل ها یطبقه بند  3#
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مبدل ها در نظر  یجداگانه را برا یسه کالس و طبقه بند TEMA استاندارد
مورد نظر، هر کالس الزامات ساخت    سیاساس سرو بر .گرفته است

 .دارد ی مختلف  ی کیمکان

 :کالس ها عبارتند از نیا

شامل برنامه   شتری )معموال ب ی و خدمات نفت  شگاهی پاال یبرا :R کالس •
 بزرگ است( اسیپردازش در مق یکاربرد یها

 یعموم  یتجار  یکارها یبرا :C کالس •
 ییایمیش یندهایمربوط به فرآ  یکاربردها یبرا :B کالس •

 به .وجود دارد ی تفاوت نسبتا کم  TEMA کالس استاندارد ۳ نیواقع ب در
تر و محافظه   نیسنگ یساختار  ی ها ی ژگ یخواستار و R کالس ،یطور کل

  یتر  یقو یها  ی کالس است و طراح  نیرتر یواقع سختگ در .کارانه تر است
از آن جا   B کالس .دهد ی سخت ارائه م طیتر در شرا یدوام طوالن  یرا برا

باال  یاژهایآل ایضد زنگ  یفوالد یاز مبدل ها  یی ایمیش  یندهایکه در فرآ
  ریغ یسبک تر )مثال فلز نازک تر( در اجزا یسازه ها یبرا شود، ی ه م استفاد 
  ی محدود کنندگ   نیکمتر  C کالس انیم نی ا در .کند ی م ی مقدارده  ی بحران 

 .را دارد
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 TEMA مختلف استاندارد یبخش ها  4#

TEMA ی نم  شنهادیپ ایرا ارائه  ی کیدرولیه  ای ی حرارت ی طراح  یروش ها 
  کند تا ی کار را به خود شرکت واگذار م نیا TEMA استاندارد موسسه .کند
موجود در   ا یمنتشر شده  یاز روش ها ی ک ی ایخاص خود  یروش ها از

 .بازار استفاده کند

 

 :شده است لیاستاندارد از ده بخش تشک نیا

 (Nomenclature) یگذار  نام .1
 (Fabrication Tolerances) ساخت تلرانس .2
 General Fabrication and) ساخت و عملکرد ی عموم  اطالعات  .3

Performance Information) 
 Installation, Operation, and)یو نگهدار   یبهره بردار  نصب، .4

Maintenance) 
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 (Mechanical Standards) ی کی مکان یاستانداردها .5
 (Flow Induced Vibration) انیاز جر  ی ناش ارتعاش .0
 (Thermal Relation) ی حرارت روابط .7
 (Physical Properties of Fluids) عات یما ی ک یز یف ات یخصوص .8
 به عنوان مثال (General Information) ی عموم  اطالعات  .9

o لوله  ابعاد 
o یکش لوله 
o  و فلنج ها  اتصاالت 
o فشار دما یبند درجه 
o ره یغ و 

 خوب  یروش ها هیتوص . 1

 



 

8 www.namatek.com 

 TEMA ستانداردا یای مزا 5#

 

 دیبا کاربران .مهم و دشوار است ی م یکننده مناسب تصم نیتام انتخاب
انتقال  زات یتجه بوده و نانیکامال مطمئن باشند که سازنده آن ها قابل اطم

شرکت ها  نیدر ا نیهمچن .کند ی م دیتول یموثر و اقتصاد من،یحرارت را ا
 ساخته شده و یطراح  ی مبدل حرارت   هیصرف ته ی قابل توجه نهیزمان و هز 

 .شود ی و الزامات م  ی طراح  یکدها ق،یشده با مشخصات دق

  تیفیک نیو تضم شیافزا یبرا ییکه در واقع راه ها دیاست بدان جالب
 یبرا یار یمع TEMA استاندارد ،یلوله ا  یصنعت مبدل ها در .وجود دارد

 .است ی کپارچگیو   تیفیک یر یاندازه گ

TEMA  یمنتخب از شرکت ها ی شد و شامل گروه  سی تاس 1939در سال 
  د،یکن ی کار م TEMA شرکت عضو ک یبا  ی معنا که وقت   نیا به .عضو است
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  .دیاعتماد کن تیفیبا ک زات یتجه نی و همچن تیفیبا ک هیبه رو دیتوان  ی م
مبدل   ی کیمکان  ی به عنوان مرجع طراح TEMA یو نرم افزارها استانداردها

و   ی ابزارها در هنگام طراح نیا  .شده اند رفتهیپوسته و لوله پذ ی حرارت
  ی م  ی قابل توجه ازیامت نیبه مهندس ،ی حرارت یساخت انواع مبدل ها

 .دهند

  .نندک ی امروز را توسعه و به روز م یاستانداردها  TEMA عضو یها شرکت
مربوط به موسسات   یاستانداردها  ریاستانداردها از سا  نیا  تیبر رعا عالوه

 یکار با شرکت ها دارا نیبنابرا برند؛ ی بهره م  زین  گرید یو انجمن ها
 .خواهد شد انیخاطر مشتر ی و آسودگ  نانیسبب اطم TEMA استاندارد

 کی منتشر شده است که هر  TEMA حال حاضر ده نسخه از استاندارد در
 .کنند یبه روز م یفناور  یها  شرفتیپ نیصنعت را در مورد آخر

 

 TEMA عضو یشرکت ها  6#

ساخت مبدل را با  یاستانداردها دیبا TEMA عضو استاندارد یها شرکت
  ی راحط یبرا  ی داخل ی مهندس ییتوانا  یدارا باال انجام دهند و تیفیک

  البته .از نوع پوسته و لوله باشند ی حرارت یمبدل ها  ی و حرارت  ی کیمکان
را  یگر ید زات یتجه ،ی حرارت یشرکت ها ممکن است عالوه بر مبدل ها نیا
 .کنند دیتول زین
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 :عبارتند از TEMA ی عضو فعل یها شرکت

 Brask شرکت •
 Cust-O-Fab شرکت •
 Dunn ی حرارت یمبدل ها شرکت •
 Energy Exchanger ای  یمبدل انرژ  شرکت •
 Fabsco لوله و پوسته  شرکت •
 Graham ایگراهام  شرکت •
 Heat Transfer Equipment ای انتقال حرارت  زات یتجه شرکت •
 Hughes-Anderson ی حرارت یمبدل ها شرکت •
 Kennedy Tank شرکت •
 Krueger ی و مهندس دیتول شرکت •
 Joseph Oat شرکت •
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 Ohmstede شرکت •
 Perry Products شرکت •
 .R.A.S ندیفرآ  زات یتجه شرکت •
 Southern ی حرارت یمبدل ها شرکت •
 Struthers-Wells شرکت •
 Wardلوله و مبدل  شرکت •


