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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  14-4-2010 
 

4 frågor/questions, max totalpoäng/total score = 6 + 8 + 8 + 8 = 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?  
 
63. 1 mol av idealgas vid temperaturen T1 = 298 K och 

trycket p1 = 100 bar expanderas i en adiabatisk, reversibel 
process 1-2 tills trycket uppnår p2 = 10 bar, efter vilket 
temperaturen ökas i den isobara processen 2-3 till T3 = 
T1.  Se p,V diagrammet. 

 a.  Beräkna temperaturen T2 (i K), arbeten W1-2 , W2-3  
   (i  J), värmeströmmarna Q1-2 och Q2-3 (i J). (3p.) 

 b. Beräkna även arbetet W1-3 och värmen Q1-3 för den 
   isoterma processen 1-3 (dvs i 1 steg) (i J). (3p.)  

  
  Data:  cp = 29,1 J/(mol·K), cv =  20,8 kJ/(mol·K), κ = cp/cv = 1,40 
  Obs:  definitionen för cv:  cv = du/dT   med konstant cv :   cv = Δu/ΔT. 
    definitionen för cp:  cp = dh/dT   med konstant cp :   cp = Δh/ΔT 
    Vid konstant tryck: Q = ΔH = n·Δh  för n mol. 
 

 
1 mol of an ideal gas at temperature T1 = 298 K and pressure p1 = 100 bar expands in an 
adiabatic, reversible process 1-2 to  a pressure of 10 bar, after which the temperature i 
increased in the isobaric process 2-3 until T3 = T1. See the p,V diagram. 

  a. Calculate temperature T2 (in K), work W1-2 and work W2-3 (in J), and heat Q1-2 

   and heat Q2-3 (in J). (3 p.) 
  b. Calculate also work W1-3 and heat Q1-3  (in J) for the isothermal process 1-3. 
  
  Data:  cp = 29,1 J/(mol·K), cv =  20,8 kJ/(mol·K), κ = cp/cv = 1,40 
  Note:  definition for cv:  cv = du/dT   with constant cv :   cv = Δu/ΔT. 
          definition for cp:  cp = dh/dT   with constant cp :   cp = Δh/ΔT 
         At constant pressure: Q = ΔH = n·Δh  for n moles. 
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64. 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  .          (8 p.) 

 
 
 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   .   (8 p.) 

 
 

 
 
 
65. Med vilken hastighet (uttryckt i cm/dygn) fortsätter ett ca 25 cm tjockt istäcke på en sjö att 

växa i tjocklek om luften ovanför isens snöfria yta har temperaturen -15°C och blåser med 
en sådan hastighet att värmeöverföringskoefficientens värde är h = 30 W/(m2·K) där även 
värmestrålning ingår. Under isen finns stillastående vatten vid 0,0°C.   (8 p.) 

 
Data för isen:  densitet ρ = 920 kg/m3, specifikvärme cp = 1,93 kJ/(kg·K),  

värmeledningskoefficient λ = 2,2 W/(m·K), entalpi för smältning 334 kJ/kg 
   
 
 At what speed (expressed as cm/day) does the thickness of a 25 cm thick layer of ice on a 

lake increase if the air above the ice, which is snow-free, has a temperature of -15 °C and 
blows at such a wind speed that the value for the heat transfer coefficient is h = 30 
W/(m²·K), including heat radiation. Under the ice the water stands still, at 0,0 °C.   (8 p.) 

 
Data for ice:  density ρ = 920 kg/m3, specific heat cp = 1,93 kJ/(kg·K), 

heat conductivity λ = 2,2 W/(m·K), melting heat 334 kJ/kg. 
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66. En ångpanna ska alstra 55 kg/s ånga vid 475°C och 10,0 MPa.  
a. Beräkna hur stor värmeström Q&  (i MW) måste överföras i ångpannan för att alstra denna 

ångström, ifall pannvattnet inkommer vid temperaturen 110°C. (2 p.) 
b. Ångan ska ledas till en ångturbin. Beräkna vilken effekt turbinen kan leverera i idealfallet 

där ångan expanderar till mättningstillstånd (vapour) vid konstant entropi. Vilken 
temperatur (i °C) har den utkommande ångan? (2 p.) 

c. Denna ångström får sedan passera genom en trycksänkningsventil (strypventil) så att dess 
tryck sjunker till 140 kPa. Vad blir temperaturen (i °C) och specifika entalpin (i kJ/kg) 
efter denna ventil? (2 p.) 

d. Hur stor vattenström (i kg/s) vid 100°C borde vid detta tryck 140 kPa insprutas i denna 
ångström så att ångan uppnår ett mättningstillstånd igen? (2 p.) 

 
Använd tabellen för vatten/vattenånga eller diagrammen som finns här på sista sidan. 

 
 
 
 
 A steam boiler shall produce 55 kg/s steam of 475°C och 10,0 MPa. 

a. Calculate what heat stream Q&  (in MW) must be transferred to the boiler so that this 
amount of steam is generated, for the case where the boiler feed water enters at 110°C.     
(2 p.) 

b. The steam is fed to a steam turbine. Calculate how much power (in MW) the turbine can 
generate in the ideal case where the steam expands isentropically to a saturated (vapour) 
state. What is the temperature (i °C) of the steam from the turbine? (2 p.) 

c. The steam is sent through a pressure reduction (throttling) valve so that its pressure drops 
to 140 kPa. What will be the temperature (in °C) and specific enthalpy (i kJ/kg)? (2 p.) 

d. How much water (in kg/s) at 100°C should at this pressure of 140 kPa be injected in the 
steam so that the steam reaches a saturation state again? (2 p.) 

 
Use tables for water / steam or the diagrams given here on the last page. 
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