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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 11-12-2013 
 

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 for this course via the webpage 

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

 

 
115.  Vatten strömmar ut ur en stor behållare genom ett horisontellt runt rör med längden L = 40 

m och diameter D = 0,02 m, som visas i figuren nedan. Höjden på vattennivån är z0 = 4,0 
m ovanför behållarens golv och utloppsröret. 
Hur mycket vatten måste matas in, i kg/s, via inloppet 1, så att vattennivån behålls 
konstant vid 4,0 m? (4p.) 

 
 Data: rörströmningens motståndstal ζ = 4f  = 0,002, rörströmningens ingångs- och 

utgångsförluster kan försummas. Tyngdkraft g = 9,8 m/s2, densitet vatten ρ = 1000 kg/m3, 
dynamiska viskositet vatten η = 0,001 Pa·s. Bottenytan för behållaren är mycket större än 
rörets tvärsnittsarea. 
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115.  (See figure on previous page) Water flows out of a large container through a horizontal 
round tube with length L = 40 m and diameter D = 0.02 m, as shown in the figure. The 
height of the water level is z0 = 4.0 m above the container floor and the outlet tube. 
How much water must be fed, as kg/s, via inlet 1 so that the water level remains constant 
at 4.0 m? (4p.) 
 
Data:  tube flow friction factor ζ = 4f = 0.002;  tube entrance and exit losses may be 
neglected. Gravity g = 9.8 m/s2; density water ρ = 1000 kg/m3; dynamic viscosity water η 
= 0.001 Pa·s.  The bottom surface of the container is much larger than the cross-sectional 
area of the tube.  

 
116. Figuren nedan ger trycket - volym, p – V-diagrammet för en ideal gas, med specifik värme 

vid konstant volym cv = 1½·R (J /mol·K) med R = 8,314 (J/mol · K), som kan vara på 
tillstånd A, B, C och D i någon process. I tillstånd A, temperatur T = 313 K. 

 a. Beräkna mängden gas, n, i mol (1 p.) 
b. Beräkna arbetet W processen genererar för de tre olika vägarna ACB (dvs från A till B 
    via C), för ADB och för isoterm AB, respektive. (3 p.) 
c. Beräkna förändringen av den inre energin ΔU av gasen för dessa tre vägar ACB, 

          ADB och isoterm AB, respektive. (1 ½ p.) 
d. Beräkna värmen Q som upptas eller avges av processen för de tre olika vägarna 

      ACB, ADB och isoterm AB, respektive. (1 ½ p.) 
e. Beräkna temperaturerna i punkterna C och D, respektive (1 p). 

 

116. The figure above gives the pressure - volume, p –V diagram for an ideal gas, with specific 
heat at constant volume cv = 1½·R (J/mol·K) with R = 8.314 (J/mol·K), that can be at states 
A, B, C and D in some process. In state A, temperature T = 313 K. 

 a.  Calculate the amounts of moles of gas, n. (1 p.) 
 b. Calculate the work W the process generates for the three different paths ACB (from A to 

 B via C), for ADB and for isotherm AB, respectively. (3 p.) 
 c.  Calculate the change of the internal energy ΔU of the gas for these three paths ACB, 

    ADB and isotherm AB, respectively. (1½ p.) 
d. Calcultate the heat Q taken up or given off by the process for the three different paths 

 ACB, ADB and isotherm AB, respectively. (1½  p.) 
      e. Calculate the temperatures for points C and D, respectively (1 p.) 
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117. 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. Bestäm massan av vatten och ånga i tanken, i kg, vid början och vid slutet av processen.  
    (3 p). 

  c. Bestäm mängden av värmeöverföring i kJ. Försumma all kinetisk- och potentiell energi 

            effekt. (4 p). 

 

 

 

 
 

 

 

117. 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 
maintain the pressure in the tank constant. This continues until the tank is filled with saturated 
vapor at 260°C. See the figure above  

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

b. Determine the mass of the water and 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.) 

 
 
 
 
 

I början: tvåfas blanding gas/vätske    

Tryckregulator ventil 

Mättad vattenånga 
tas från behållaren 
medan den värms  

Vid slutet: mättad ånga 
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118. En sfär med diametern D = 0,10 m, av koppar hänger i solen. Hälften av sfärens yta får direkt 

värmestrålning från solen, med energitäthet Q”sol = 100 W/m2. En svag vind ger konvektiv 
värmeöverföring med värmeöverföringskoefficienten h = 10 W/(m2·K) mellan sfären och den 
omgivande luften. 
 
a.  Beräkna temperaturen för sfären i en ”steady-state” situation, ge en decimal. (4 p.) 
b.  Beräkna hur lång tid det tar för sfärens temperatur att sjunka till 27,5 °C efter det att solen 

 försvinner bakom molnen.  (4 p.) 
c.   Upprepa beräkningen för fråga b. för ett fall, där samtidigt som solen försvinner bakom 

 molnen även vinden blir försumbar. (2 p.) 
 
Temperatur av omgivningen är konstant vid 25 °C. Kopparsfären har en jämn temperatur. 
Data: densitet koppar ρCu = 8960 kg/m3, specifik värme cp,Cu = 386 J/(kg·K), 
värmeledningsförmåga luft λair = 0,026 W/(m·K). 

 
118. A sphere with diameter D = 0.10 m, made of copper is hanging in the sun. Half of the surface 

of the sphere receives direct thermal radiation from the sun, with energy density Q”sun = 100 
W/m2. A slight wind gives convective heat transfer with heat transfer coefficient h = 10 
W/(m2·K) between the sphere and the surrounding air.  

  
a. Calculate the temperature of the sphere in a steady-state situation, give one decimal. 

(4 p.) 
b.    Calculate how long it takes for the temperature of the sphere to drop to 27.5 °C after 

the sun disappears behind clouds. (4 p.) 
c.  Repeat the calculation of question b. for a case where at the same time as the sun 

disappears behind the clouds also the wind becomes negligable.  (2 p.) 
 

 Temperature of the surroundings is constant at 25°C. The sphere has a uniform surface 
temperature. 
Data: density copper ρCu = 8960 kg/m3, specific heat cp,Cu = 386 J/(kg·K), heat conductivity 
air λair = 0.026 W/(m·K) 

 
 
  
 
 

 


