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        Processteknikens 
Värme - och strömningsteknik   grunder (PTG) 424101    
Thermal and flow engineering      

              Introduction to process engineering 

         Tentamen exam  10-12-2014 
 

4 frågor/questions, max totalpoäng/total score = 4 + 8 + 8 + 10 = 30 
Alla hjälpmedel tillåtna utom telekommunikationsutrustning och personliga hjälpredor samt datorer. 

All support material is allowed except for telecommunication devices and personal help including computers. 

 

0. a. Har du fått bonuspoäng för frivilliga hemuppgifter? Hur många och vilket år? 

  Did you obtain bonus points for the optional homework exercises? How many and in which year? 

 b. Hur du gjort kursutvärderingen för denna kurs via websidan  

  http://web.abo.fi/fak/ktf/vt/Eng/education_Evaluation.htm eller ska du snart göra det? 

  Did you give your course evaluation för this course via the webpage 

  http://web.abo.fi/fak/ktf/vt/Eng/education_Evaluation.htm or shall you soon do this?  

 

 

131.  I en experimentanläggning finns en väggyta med den konstanta temperaturen 125,0°C. 
Beräkna i nedanstående två fall huruvida kondensation inträffar och i så fall hur stor 
värmeströmtäthet Q” (W/m2) uppträder, då denna väggyta träffas av en ström av 

   

  a.  Vattenånga vid 160°C och 275 kPa. (2 p.) 

b. En gasblandning vid 180°C och 500 kPa bestående av 60 %-mol vattenånga och 40 %-
mol luft. (2 p.) 

   

Det kan antas att eventuellt uppträdande kondensation sker i form av s.k. filmkondensation. 
För värmeöverföringskoefficienten kan antas h = 11 kW/(m2•K). 

 

 

131. In an experimental set-up a wall is held at a constant temperature of 125,0°C. Calculate for 
the following two cases whether condensation will occur and, in that case, the heat flux Q” 
(W/m2) that results, in case this wall is contacted with a stream of 

  

  a.  Steam of 160°C and 275 kPa. (2 p.) 

b. A gas mixture of 180°C and 500 kPa composed of 60 %-mol steam and 40 %-mol air. 
(2 p.) 

 

It can be assumed that condensation, if it occurs, is of the so-called film condensation type. 
For the heat transfer coefficient it may be assumed that h = 11 kW/(m2•K). 
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132.  En 13 m lång rörledning med inre diametern 25 mm och en uppskattad inre väggskrovlighet 
0,05 mm förenar en trycksatt vattencistern A med en upptill öppen vattencistern I. Röret vars 
(icke avrundade) inlopp B är beläget 2,0 m under vattenytan i A och (icke avrundade) utlopp H 
är 1,0 m under ytan i I, löper först 4,0 m horisontalt, sedan 6,0 m vertikalt uppåt och slutligen 
igen 3,0 m horisontalt. Det är försett med två öppna ventiler C och G (motståndstal ζ´ = 2,3), en 
90° krök E (ζ´ = 0,5), ett 90° knä F (ζ´ = 1,2) samt en centrifugalpump D – se figuren. 
Atmosfärstrycket ovanför vattenytan i cistern I är 100 kPa och pumpens uppfordringstryck är 40 
kPa. Vattnets temperatur är 30 °C. 

 

a.    Bestäm motståndstalet ζ för rörströmningen (1 p.) 

b. Beräkna vilket tryck pA borde råda hos luften ovanför vattnet i cisternen A för att man ska 
uppnå strömningshastigheten v = 1,6 m/s i rörledningen.  (4 p.) 

c.  Beräkna trycket för vattnet vid centrifugalpumpens inlopp och utlopp. (3 p.) 

 

Data för 30 °C vatten: densitet ρ = 996 kg/m3, viskositet η = 8,0•10-4 Pa•s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. A 13 m long tube with inside diameter 25 mm and an estimated inside wall roughness of 0,05 
mm connects a pressurised water storage vessel A with a higher located storage vessel I. The 
tube, of which the (not rounded) entrance B is located 2,0 m below the water surface in A while 
(not rounded) exit H is 1,0 m under the water surface in I, first runs 4,0 m horizontal, then 6,0 
m upwards and finally 3,0 m again horizontal. It is equipped with two open valves C and G 
(friction factor ζ´ = 2,3), a 90° bend E (ζ´ = 0,5), a 90° knee F (ζ´ = 1,2) and a centrifugal pump 
D – see the figure. Atmospheric pressure above the water surface in vessel I is 100 kPa and the 
pump (pressure) head is 40 kPa. The temperature of the water is 30°C. 

 

a. Determine the friction factor ζ for the tube flow. (1 p.) 

b. Calculate what the pressure pA should be for the air above the water in vessel A so that a 
flow velocity v = 1,6 m/s is reached in the tubes. (4 p.) 

c. Calculate the water pressure at the inlet and at the exit of the centrifugal pump. (3 p.) 

 

Data for 30 °C water: density ρ = 996 kg/m3, viscosity η = 8,0•10-4 Pa•s. 
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133. En vattenström, som finns tillgänglig vid temperaturen 4°C, ska vid 70°C och tryck p = 225 
kPa utnyttjas för tvättning i en fabrik, varför temperaturen hos den 5 kg/s stora 
kallvattenströmmen måste höjas. Vattenånga vid 300°C och 5 bar kan fås från ångpannan i 
fabrikens kraftverk.  

 

 a.  Hur mycket ånga (kg/s) måste ledas in i kallvattnet för att den önskade temperaturen 
på tvättvattnet ska nås? (3p.)  

 b. Vilken skulle vattentemperaturen bli ifall man av misstag skulle tillföra tre gånger så 
mycket ånga som den i a.) beräknade massaströmmen? (5p.) 

 För vattenvätska vid 0°C och 1 bar är entalpin h = 0 kJ/kg. 

 

133. A water stream, that is available at a temperature of 4°C, is to be used at 70°C and a pressure 

of 225 kPa for washing and cleaning purposes at a factory, thus the temperature of the 5 kg/s 
cold water stream must be raised. Steam of 300°C and 5 bar can be taken from the boiler of 
the factory’s power plant.  

 

 a. How much steam (kg/s) must be mixed into the cold water so that the temperature aimed 
at is reached? (3p.) 

 b. What would the water temperature be if by mistake the amount of steam added is three 
times the amount calculated under a.)? (5p.) 

 For liquid water at 0°C and 1 bar, enthalpy h = 0 kJ/kg. 

 

134. Genom ett horisontalt stålrör med inre diameter di = 50 mm pumpas 4,80 liter/s vatten vid 
80°C. 

 a. Beräkna tryckförlusten Δp per meter av röret, (Pa/m), vars inre väggskrovlighet är 0,2 
mm. (2p.) 

 

Rörets väggtjocklek är 2,5 mm och det saknar värmeisolering. På rörets utsida strömmar luft 
av temperaturen Ta = 10°C vinkelrätt mot röret med hastigheten v = 5 m/s. Emissiviteten ε på 
rörets utsida har uppskattats till ε = 0,85 och omgivningens temperatur är T° = 10°C. 

 b. Beräkna värmeförlusten Q per meter av röret (W/m) till omgivningen 1) via konvektion 
och 2) via strålning. Vattentemperaturen inne i röret antas vara Tw = 80°C. (6p.) 

 c. Hur stor blir temperatursäkningen hos det i röret strömmande vatten räknat per meter i 
strömningsriktningen (°C/m) på grund av denna värmeförlust? (Här anses ett ställe där 
vättentemperaturen är 80°C.) (2p.) 

 

Data: Luft 10°C: densitet ρ = 1,25 kg/m3, viskositet η = 1,8•10-5 Pa•s, 

  värmeledningsförmåga λ = 0,025 W/(m•K), Prandtl-tal Pr = 0,713.  

 Luft 80°C: densitet ρ = 0,99 kg/m3, viskositet η = 2,1•10-5 Pa•s, värmeledningsförmåga 
λ = 0,029 W/(m•K), Pr = 0,713.  

 Vatten 80°C: densitet ρ = 972 kg/m3, viskositet η = 3,5•10-4 Pa•s,  värme-
ledningsförmåga λ = 0,670 W/(m•K), värmekapacitet cp = 4,2 kJ/(kg•K), Pr = 2,20.  
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134.  Water with a temperature of 80°C is pumped through a horizontal steel tube with inside 
diameter di = 50 mm. 

 a. Calculate the pressure drop Δp per meter tube, (Pa/m), given a roughness of 0.2 mm 
for the tube’s inside. (2 p.) 

 

The wall thickness of the tube is 2,5 mm and the tube has no heat insulation. At the outside of 
the tube air with a temperature of Ta = 10°C flows perpendicular (i.e. a right angle) over the 
tube at a velocity of v = 5 m/s. The emissivity ε for the tube’s outside is estimated to be ε = 
0,85 and the temperature of the surroundings is T° = 10°C. 

 b. Calculate the heat losses Q per meter tube, (W/m) to the surroundings 1) via convection 
and 2) via radiation. The temperature of the water inside the tube is assumed to be Tw 
= 80°C. (6 p.) 

c. How large will be the temperature decrease of the water flowing in the tube, calculated 
per meter (°C/m) in the direction of the flow, as a result of this heat loss? (This 
considers a location where the water temperature is 80°C.) (2 p.) 

 

 Data: Air10°C: density ρ = 1,25 kg/m3, viscosity η = 1,8•10-5 Pa•s, heat conductivity λ = 
0,025 W/(m•K), Prandtl number Pr = 0,713.  

  Air 80°C: density ρ = 0,99 kg/m3, viscosity η = 2,1•10-5 Pa•s, heat conductivity λ = 
0,029 W/(m•K), Pr = 0,713.  

  Water 80°C: density ρ = 972 kg/m3, viscosity η = 3,5•10-4 Pa•s, heat conductivity λ = 
0,670 W/(m•K), specific heat cp = 4,2 kJ/(kg•K), Pr = 2,20.  

 

 

 

 

  


