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TkF       Processteknikens 
Värme- och strömningsteknik   grunder (PTG) 424101 
Thermal and flow engineering     även Värmeteknikens grunder (VTG) 

  
          Introduction to process engineering 
        
          Tentamen exam  021209 
 
4 frågor, max totalpoäng = 4 + 8 + 8 + 10 = 30 
Alla hjälpmedel tillåtna utom telekommunikationsutrustning och personliga hjälpredor. 

 
 
51. Rökgas från en processugn körs ut i atmosfären genom 

en cylindrisk skorsten med en konstant inre diameter. 
Rökgasens temperatur är Tg = 227°C (densitet ρg = 0,65 
kg/m3), medan omgivningens temperatur är To = 20°C 
(densitet luft ρa = 1,20 kg/m3). In i skorstenen är trycket 
vid inloppet (vid marknivå) p1, vilket ligger Δp under 
omgivningens tryck po vid marknivå: Δp = po – p1.  

 Beräkna, för Δp = 250 Pa, skorstenens höjd H så att 
rökgasen kommer att strömma ut i luften. 
Värmeöverföring med omgivningen samt tryckförluster 
som resulteras av gasströmmen i skorstensröret kan 
försummas. (4 p.) 

 Tips: hitta uttrycken för trycket p såväl i skorstensröret 
som i omgivningsluften, vid höjden H.     

 
 

Flue gas from a process furnace is emitted to the atmosphere from a cylindrical stack with 
constant inside diameter. The temperature of the flue gas is 227°C (density ρg = 0,65 kg/m3) 
while the temperature of the surroundings is 20°C (density air ρa = 1,20 kg/m3). Inside the 
stack, at the entrance (at ground level) the pressure p1 is Δp below the pressure po of the 
surroundings at ground level: Δp = po – p1.  
Calculate, for Δp = 250 Pa, the height H of the stack so that the gas will flow freely into the 
atmosphere. Heat transfer with the surroundings and pressure drop inside the stack tubing as a 
result of the flow can be neglected. (4 p.) 
Hint: find expressions for the pressure p inside the stack as well as in the surrounding air, at  
height H. 
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52. Vattnet från en geotermisk hetvattenkälla avdunstar med en hastighet på 0,1 kg/s och har 
temperaturen  93°C. Hur stort är det maximala arbetet Wout, max (i kW) som kunde erhållas då 
det heta vattnet utnyttjas i en värmekraftprocess, dvs. en värmemotor (engelska: heat engine, 
HE) där vattnets temperatur sjunker till 88°C då omgivningens temperatur är 12°C?  

 Använd medeltemperaturen (93+88)/2 = 90.5°C för temperaturen i värmemotorn (HE). Den 
 specifika värmekapaciteten för vattnet är 4,2 kJ/(kg·K) (8 p.) 
 

  
 
 Water is evaporated from a geothermal hot water source at a rate of 0,1 kg/s at a temperature 

of 93°C. How much is the maximum power output Wout, max (in kW) that can be obtained when 
the hot water is used in a heat-driven power generator, i.e. a heat engine (HE) in which the 
temperature of the water drops from 93 to 88°C at surroundings temperature 12°C? 

 Use an average temperature (93+88)/2 = 90.5°C as the temperature of the heat used by the 
heat engine (HE). The specific heat capacity for the water is 4,2 kJ/(kg·K) (8 p.) 

 
53.  En pump används i en vattenfontän så som i bilden.  Beräkna (med hjälp av Bernoullis ekvation 

for a) och b) ): 
 a. Vattnets hastighet vid punkten ”4”, i 
  m/s; 

b. Trycket i röret vid punkten ”A”, i Pa; 
c. Pumpens effekt, i kW. 
 (2+3+3 p.) 
Data: Vattnets densitet: 1000 kg/m3. 
Omgivningens tryck: 105 Pa. 
Rördiameter är 1 cm, diameter vid utloppet 
”4” är 0.5 cm. Motståndstalet för 
inströmningen ”1” Kw = 0.2, för 60° vinkel 
”2”Kw = 1,86,  för ventilen ”3” Kw = 6.0, för utströmningen ”4” Kw = 1.0.                        
Tryckförlusten pga friktion kan försummas för de raka rörsträckorna (”1” - pump; pump - ”2”, 
”2” - ”4”).  
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  A pump is used for a water fountain as in the picture above. Calculate (using Bernoulli’s 

equation for a) and b) ): 
  a. The velocity of the water at point “4”, in m/s  
  b. The pressure in the tubing at point “A”, in Pa. 
  c. The power of the pump, in kW. 

(2+3+3 p.) 
Data: density water: 1000 kg/m3. Pressure of the surroundings: 105 Pa. Tube diameter is 1 cm, 
diameter at outlet ”4” is 0.5 cm. The friction factors for inlet “1“ Kw = 0.2, for the 60° corner 
“2“ Kw = 1,86, for valve “3“ Kw = 6.0, for outflow“4“ Kw = 1.0.  Pressure drop losses due to 
friction can be neglected for the straight tube sections (”1” - pump; pump - ”2”,”2” - ”4”).  
 

54. Luft av temperaturen +10°C blåser med hastigheten 2,0 m/s vinkelrätt mot ett horisontellt 
upphängt stålrör med den yttre diametern 80 mm; röret är beläget utomhus. 
a. Beräkna värmeförlusten per rörlängdenhet L/Q&  (i W/m) till omgivningen ifall rörets yta 

har temperaturen 130°C och emissiviteten ε = 0,75. Beakta både konvektionen och 
strålningen. (5 p.) 

Tabellen på nästa sida ger data för luft (= ideal gas). 
 Genom röret, vars inre diameter är 64 mm, tänker man tillfälligt leda 0,12 kg/s vattenånga med 

inloppstillståndet 275 kPa och 300°C (entalpi: h = 3069,7 kJ/kg). Då röret saknar 
värmeisolering inser man att en del av ångan kanske kommer att kondensera på grund av 
värmeförlusterna till omgivningen.  
b. Beräkna ungefärligt efter hur lång sträcka av röret (i m) som 10% av ångan har 

kondenserat till vatten. Man antar att trycket, inne i röret, har ännu inte sjunkit väsentligt 
under 275 kPa. (5 p.) 

 
  An air stream with temperature +10°C flows with velocity 2,0 m/s perpendicular to a 

horizontal steel tube, with an outside diameter of 80 mm, positioned outdoors.  
a. Calculate the heat losses per unit length L/Q& (in W/m) to the surroundings if the surface 

of the tube has a temperature of 130°C and an emissivity of ε = 0,75. Consider both 
convection and radiation. (5 p.) 

The table on the next page gives data for air (= an ideal gas). 
It is planned to send steam at a mass flow of 0,12 kg/s, entering at 275 kPa and 300°C 
(enthalpy: h =3069,7 kJ/kg) through the tube, which’ inside diameter is 64 mm. Since there is 
no heat insulation on the tube it can be expected that, the steam would condensate inside the 
tube as a result of heat losses to the surroundings. 
b. Estimate the distance from the entrance of the tube to the point where 10% of the steam 

has condensed to water. It may be assumed that the pressure inside the tube has hardly 
decreased below 275 kPa. (5 p.)  
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Data för frågan 54 / data for question 54:  Luft vid 1 atm tryck / Air at 1 atm pressure 
ρ = densitet / density; cp = specifik värme / specific heat, µ = dynamiska viskositet / dynamic 
viscosity (1 µPa.s = 10-6 Pa.s) ν = kinematiska viskositet / kinematic viscosity,  
k = värmeledningskoefficient / heat conductivity , α = termisk diffusivitet / thermal diffusivity,  
Pr = Prandtl-tal / Prandtl number 


