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         Processteknikens 
Värme- och Värme - och strömningsteknik    grunder (PTG) 424101   

Thermal and flow engineering     även Värmeteknikens grunder (VTG) 

         Introduction to process engineering 

         Tentamen exam  11-4-2012 
 

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?  

 

95. En destillationskolonn har en yttre diameter av 80 cm och en höjd av 10 m. 
Beräkna luftmotståndet som utövas av luften på kolonnen om 
vindhastigheten är 2,5 m/s, under antagande att kolonnen är en slät 
cylinder. Lufttemperaturen är 25°C, tryck 101,3 kPa. Luftens densitet  ρ = 
1,19 kg/m3, dynamiska viskositet η = 18,5 · 10-6 Pa · s. (4 p). 

 

95. A distillation column has an outside diameter of 80 cm and a height of 10 
m. Calculate the drag force exerted by air on the column if the wind speed 
is 2,5 m/s, assuming the column to be a smooth cylinder. Air temperature is 
25°C, pressure is 101,3 kPa. Air density ρ = 1,19 kg/m3; dynamic viscosity 
η = 18,5·10-6 Pa·s.  (4 p.) 

 

96. Luft vid atmosfärstryck (101,3 kPa) och 25°C strömmar med en hastighet av 5 m/s över ett 
kopparklot, 1,5 cm i diameter. Klotet har inledningsvis en temperatur av 50°C.  

a. Hur lång tid tar det att kyla klotet till 30°C? (3 p). 

  b. Hur mycket värme Q (J) överförs från klotet till luften? (3 p). 

  Antaganden: 1) inga temperaturgradienter finns inom området, dvs. Bi <0,1;  
2) Den genomsnittliga värmeöverföringskoefficienten på ytan av klotet är 
konstant; 3) De fysikaliska egenskaperna hos koppar är oberoende av 
temperatur;  4) Pseudo-steady-state-beteende. 

  c. Kontrollera giltigheten av antaganden 1) och 4) (2 p). 

  Data för koppar vid 40°C: densitet ρ = 8924 kg/m3, specifik värme c = 387 J / (kg · K), 
värmeledningsförmåga λ = 397 W / (m · K) 

Data för luft vid 25°C: densitet ρ = 1,19 kg/m3, dynamiska viskositet η = 18,5 · 10-6 Pa· s, 
värmeledningsförmåga λ = 0,026 W / (m · K), Pr = 0,712 



 2 av 3

96.  Air at atmospheric pressure  (101,3 kPa) and 25°C is flowing at a velocity of 5 m/s over a 
copper sphere, 1.5 cm in diameter. The sphere is initially at a temperature of 50°C.  

a. How long will it take to cool the sphere to 30°C ?(3 p.) 

b.  How much heat Q (J) is transferred from the sphere to the air? (3 p.) 

Assumptions:  1) No temperature gradients exist within the sphere, i.e., Bi < 0.1; 2) The 
average heat transfer coefficient on the surface of the sphere is constant; 3) The physical 
properties of copper are independent of temperature; 4) Pseudo-steady-state behavior. 

c. Check the validity of assumptions 1) and 4)  (2 p.) 

Data for copper at 40°C: density ρ = 8924 kg/m3; specific heat c = 387 J/(kg·K); heat 
conductivity λ = 397 W/(m·K) 

Data for air at 25°C: density ρ = 1,19 kg/m3; dynamic viscosity η = 18.5·10-6 Pa·s; heat 
conductivity λ = 0,026 W/(m·K);Pr = 0,712 

 

97. En tank med volymen 0,85 m3 innehåller till en början vatten i en tvåfasig vätske-ång-
blandning vid 260°C med kvaliteten x = 0,7. Mättad vattenånga vid 260°C avlägsnas långsamt 
ut genom en tryckreglerande ventil vid den övre delen av tanken medan energin överförs 
genom värme Q för att bevara ett konstant tryck i tanken. Detta fortsätter tills tanken fylls med 
mättad ånga vid 260°C. Se bilden. 

 a. Vad är trycket i tanken, i bar? (1 p). 

  b. Bestämma massan av vatten + ånga i tanken, i kg, vid början och vid slutet av processen.  
(3 p). 

  c. Bestämma mängden av värmeöverföring i kJ. Försumma all kinetisk- och potentiell energi 
effekt. (4 p). 

 

 

 
 

 

97. A tank having a volume of 0.85 m3 initially contains water as a two-phase liquid-vapor mixture 
at 260°C and a quality x = 0.7. Saturated water vapor at 260°C is slowly withdrawn through a 
pressure-regulating valve at the top of the tank while energy is transferred by heat Q to 

I början: tvåfas blanding gas/vätske    

Tryckregulator ventil 

Mättad vattenånga 
tas från behållaren 
medan den värms  

Vid slutet: mättad ånga 
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maintain the pressure in the tank constant. This continues until the tank is filled with saturated 
vapor at 260°C. See the Figure above (previous page).   

a.  What is the pressure in the tank, in bar? (1 p.) 

b. Determine the mass of the water + steam in the tank, in kg, at the beginning and at the end 
of the process. (3 p.)  

c. Determine the amount of heat transfer in kJ. Neglect all kinetic and potential energy 
effects. (4 p.) 

 

98. På ett sockerbruk mellanlagras sockerlösning i stora tankar längst upp i en byggnad. Vid stora 
driftsstörningar måste man ibland tömma dessa tankar ner i en cistern, se figur. När 
produktionen startar igen behöver sockerlösningen pumpas tillbaka igen. Rören från cisternen 
upp till tankarna är stålrör med D = 10 cm i diameter, väggskrovligheten ε = 0,04 cm och har 
den totala längden L = 15 m. Det sitter en reglerventil som fullt öppen har en 
motståndskoefficient på ζ´= 3. Sockerlösningen kan antas ha samma egenskaper som vatten 
(densitet ρ = 1000 kg/m3, dynamiska viskositet η = 0,001 Pa·s). 

a. Man önskar att pumpa vätskan med en hastighet på v = 2 m/s. Hur lång tid tar det att fylla 
den cylindriska lagringstanken om dess radie är Rtank = 3 
m och dess höjd är Htank = 3 m. (1 p.) 

b.  Bestäm både den statiska uppfodringshöjden och den 

dynamiska uppfodringshöjden som pumpen måste klara. 
(4 p.) 

c. Antag en pumpverkningsgrad på 60%. Bestäm  

pumpens effektbehov. (4 p.) 

Antag att ångtrycket i sockerlösningen är 0,312 bar. 

d.  Kan det uppstå sk. kavitation i röret, t.ex. i eller nära 

 pumpan? (1 p.) 

 

98. At a sugar processing plant sugar solution is stored in large  
containers high up in a building. In the event of production 
disturbances these containers can be emptied into container at 
ground level, as shown in the figure. When the production is 
continued the storage container is again filled. The diameter 
of the tube from the container at ground level to the elevated 
storage tank is D = 10 cm, wall roughness ε = 0,04 cm and has a total length L = 15 m. A 
control valve is included which when fully open has a friction coefficient ζ´= 3. The sugar 
solution may be assumed to have the same properties as water (density ρ = 1000 kg/m3, 
dynamic viscosity η = 0,001 Pa·s). 

a. The goal is to pump the liquid upwards with a velocity v = 2 m/s. How long will it take to 
fill the storage container if its radius Rtank = 3 m and its height Htank = 3 m. (1 p.) 

b. Calculate the static and dynamic pressure head that the pump must overcome. (4 p.) 

c. Assume a pump efficiency of 60%. Calculate the necessary pump power. (4 p.) 

Assume that the vapour pressure of the sugar solution is 0,312 bar.  

d. Can so-called cavitation occur in the tube, for example in or near the pump? (1 p.)  


