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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  13-4-2011 
 

 
 
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?  
 
79. En termosflaska är fylld med 1 liter kaffe (≈ 1kg, specifik värmekapacitet cp = 4,2 

kJ/(kg·K)) vid T = 90°C. Trycket i flaskan är konstant 1 bar. Om den totala 
värmeöverföringskoefficienten (vid T = 20°C) är U = 0,80 W/(m2·K), hur 
länge räcker det innan kaffet har svalnat till 80°C? Flaskans yta är 0,07 m2 i 
medeltal. Själva flaskans massa kan försummas. (4 p.) 

 
79. A Dewar flask (or thermos bottle) is filled with 1 litre (≈ 1 kg) coffee (specific 

heat cp = 4,2 kJ/(kg·K) at T = 90°C. The pressure inside the flask is constant 
at 1 bar. If the total heat transfer coefficient for heat transfer from the coffee 
to the surroundings (at T° = 20°C) is equal to U = 0,80 W/(m2·K), how long 
does it take until the coffee has cooled to 80°C? The average surface of the 
flask is A = 0.07 m2. The mass of the bottle itself may be neglected. (4 p.) 

 
 
  
80. Beräkna vilken inre diameter, d (i m) ett bra värmeisolerat stålrör minst borde ha för att 

kunna transportera ṁ = 3,2 kg/s vattenånga av temperaturen 180°C och trycket 300 kPa 
(densitet ρ = 1,464 kg/m3, dynamiska viskositet η = 15,1×10-6 Pa·s), om tryckförlusten i 
raka avsnitt av röret ej får överskrida 250 Pa per meter. Väggskrovligheten är k = x = 0,4 

mm. Obs att för cirkulära rör: 
d

m
⋅⋅

⋅
=

ηπ
&4Re  . Tip: Härled ett uttryck d= f(<v>, ζ, ...) och 

iterera några gånger för att få ett värde för d (m).  (8 p.) 
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80. Calculate what the inner diameter d (in m) of a well heat-insulated steel tube should be for 
transporting ṁ = 3,2 kg/s steam with temperature 180°C and pressure 300 kPa (density ρ = 
1,464 kg/m3, dynamic viscosity η = 15,1×10-6 Pa·s), if the pressure drop in straight tube 
sections may not be more than 250 Pa per meter. Wall roughness is k = x = 0,4 mm.           

Note that for round tubes: 
d

m
⋅⋅

⋅
=

ηπ
&4Re   .  Advice: develop an expression d = f(<v>, ζ, ...) 

and iterate a few times to find a result for d (m). (8 p.) 
 
 
81. En plan murad vägg åtskiljer en eldstad, där temperaturen är 600°C, från ett lagerytrumme med 

temperaturen 30°C. Väggen består av två materialskikt: först 7 cm eldfast tegelmurning med 
värmeledningskoefficient λ1 = 0,85 W/(m·K) och sedan 13 cm vanlig tegelvägg med λ2 = 0,42 
W/(m·K). Värmeöverföringskoefficienten kan på eldstadssidan antas vara h1 = 95 W/(m2·K) 
och på lagersidan h2 = 30 W/(m2·K). Värmestrålningen kan försummas.  
a. Beräkna vilken värmeströmtäthet Q” (W/m2) under fortfarighet (”steady state”) kommer 

att passera genom väggen och rita en graf som visar temperaturfördelningen i väggen (5 
p). 

b. För att ytterliga minska värmeförlusten genom väggen tänker man på lagersida lägga en 
isolering bestående av cellplastskivor med tjockleken 5 cm och λ3 = 0,038 W/(m·K), och 
smälttemperaturen 300°C. Beräkna den nya temperaturfördelningen i väggen då denna 
åtgärd har utförts. (3 p). 

 
81. A flat brick wall separates a furnace with temperature 600 °C from a storage room where the 

temperature is 30 °C. The wall consists of two layers of material: first a 7 cm layer of 
ovenproof brick with heat conductivity λ1 = 0,85 W/(m·K) and then a 13 cm normal brick layer 
with λ2 = 0,42 W/(m·K). On the furnace side the heat transfer coefficients is assumed to be h1 = 
95 W/(m2·K) and for the storage side it is assume to be h2 = 30 W/(m2·K). Heat radiation can be 
neglected. 
a. Calculate the heat flux Q” (W/m2) through the wall under steady state conditions and 

draw a graph of the temperature profile in the wall (5 p). 
b. In order to further reduce the heat losses through the wall it is considered to put an 

additional layer of insulation on the storage side of the wall. This would consist of cellular 
plastic plates with a thickness of 5 cm and λ3 = 0,038 W/(m·K), and a melting temperature 
of 300°C. Calculate the new temperature profile in the wall if this plan would be realized. 
(3 p). 

 
  



 3 av 4

82. Luft av temperaturen +10°C blåser med hastigheten 2,0 m/s vinkelrätt mot ett utomhus 
horisontellt upphängt stålrör med yttre diametern 80 mm. 
a. Beräkna värmeförlusten per rörlängd 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 sidan ger data för luft (= idealgas). 
 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 där ännu inte har sjunkit väsentligt under 275 
kPa. (5 p.) 

 
82. An air stream with temperature +10°C flows with velocity 2,0 perpendicular to a horizontal 

steel  tube with outside diameter 80 mm that is 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 temperature 130°C and emissivity 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 has hardly decreased below 
275 kPa. (5 p.)  
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Data för frågan 82 / data for question 82flksd:  Luft vid 1 atm tryck / Air at 1 atm pressure 
ρ = densitet / density; cp = specifik värmekapacitet / specific heat, µ = dynamisk viskositet / 
dynamic viscosity (1 µPa.s = 10-6 Pa.s) ν = kinematisk viskositet / kinematic viscosity,  
k = värmeledningskoefficient / heat conductivity , α = termisk diffusivitet / thermal diffusivity,  
Pr = Prandtl-tal / Prandtl number 


