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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  23-2-2011 
 

 
 
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?  
 
75.  En viss volym gas in en behållare, vid tillstånd “0”, tar emot Q1 = 180 kJ värme medan dess 

volym förblir oförändrad vid V = V0, vilket överför gasen till tillstånd “1”.  Efter det avger 
gasen Q2 = 200 kJ värme medan den tar emot W2 = 50 kJ energi i form av arbete, efter vilket 
den är vid tillstånd “2”. Från detta tillstånd återförs gasen till tillstånd “0” genom att utbyta 
arbete W3 med en annan process. 
a. Hur mycket arbete har utförts av systemet under denna processcykel? (2 p.) 
b. Om systemets inre energi U är lika med U0 = 0 J vid “0”-tillståndet, beräkna de inre 

energierna U1 och U2 vid tillstånden “1” och “2”. (2 p.) 
 
75. A certain volume of gas in a container, at state “0”, receives Q1 = 180 kJ heat while its volume 

is unchanged at V = V0, bringing it to state “1”. After that, it gives of  Q2 = 200 kJ heat while it 
receives W2 = 50 kJ energy in the form of work, bringing it to state “2”.   From this state, the 
system is returned to its original state “0” by exchanging work W3 with another process.  

  a.   How much work has been done by the system during this process cycle?   (2 p.) 
  b.  If the internal energy U of the system is equal to Uo = 0 J at state “0”, calculate the 

 internal energies U1 and U2 at states “1” and”2”, respectively. (2 p) 
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76.      Naturgas består huvudsakligen av metan (CH4) och kan betraktas som en ideal gas med 
molmassan M = 16 kg/kmol och dynamiska viskositeten η = 10,2·10-6 Pa.s vid 0°C. Dess 
effektiva värmevärde anges till 35,4 MJ per normalkubikmeter (dvs vid 0°C, 101,3 kPa). 
 

a. Beräkna hur stor massaström (i kg/s) naturgas skulle behövas som bränsle i ett kraftverk för 
att producera 4000 MW eleffekt. Man kan anta att 40% av den vid bränslets förbränning 
frigjorda värmeströmmen kan omvandlas till el. (1½ p.) 

b. Vilken rördiameter skulle erfordras för att transportera denna naturgasström vid 35 bar och 
0°C, då strömningshastigheten är 5 m/s? (1½ p.) 

c. Hur stor pumpeffekt (i kW) skulle transporten kräva om transportsträckan är 2000 km, 

pumparnas (dvs kompressornas) verkningsgrad 70% och rörväggens skrövlighet x = 0,5 
mm? (4 p.) 

d. Värför kan bara 40% av bränslets energi omvandlas till el, och vart går resten? (1 p.) 
 
76. Natural gas consists primarily of methane (CH4) and can be taken to be an ideal gas with 

molar mass M = 16 kg/kmol and dynamic viscosity η = 10,2·10-6 Pa.s at 0°C. Its effective 
heating value is given to be 35,4 MJ per normal cubic meter (i.e. at 0°C, 101,3 kPa). 

 
a. Calculate what mass flow (in kg/s) natural gas would be needed for a power plant that 

produces 4000 MW electricity. It may be assumed that 40% of the energy that is released by 
the combustion can be converted into electricity (1½ p). 

b. What pipe diameter would be needed for transporting this stream of natural gas at 35 bar 
and 0 °C så that the flow velocity is 5 m/s? (1½ p). 

c. How much pump power  (in kW) would be needed if the transport distance is 2000 km, for 

pump (i.e. compressor) efficiency 70% and pipe wall roughness  x = 0,5 mm (4 p.) 

d. Why can only 40% of the fuel energy be converted into electricity, and where does the rest 
go? (1 p.) 
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77. Ett flöde “O” innehållande vätskeformig olja vid temperaturen 150°C kyls ner med 15°C vatten 
“W”. En värmeväxlare, med totala värmeöverföringskoefficienten U = 300 W/(m²·K), används. 
Det nedkylda oljeflödets temperatur regleras genom att låta en del av flödet passera förbi 
värmeväxlaren (by-pass). En termostat TC reglerar flödet av olja förbi värmeväxlaren, resten 
strömmar genom den. Processen beskrivs av flödesschemat och datatabellen nedan. 
a. Beräkna temperaturen TO, ut, tot (i °C, 1 decimal) för det totala flödet olja som lämnar 

processenheten. (2 p.)  
b. Beräkna temperaturen TO, ut, vv (i °C, 1 decimal) för den delen av oljeflödet som lämnar 

värmeväxlaren. (2 p.) 
c.  Beräkna värmeväxlarens värmeöverföringsyta A (i m2). (2 p.) 
d. Beräkna värmeväxlarens verkningsgrad (”effectivenss”) ε (i %) för dessa förhållanden. 

(2p.) 
 

 
 Mass flow 

ṁ  (kg/s) 
Massaström 

Specific heat 
cp (kJ/(kg·K) 

Specifik 
värmekapacitet 

Temperature in 
Ti (°C) 

Temperatur in 

Temperature out 
Tu (°C) 

Temperatur ut 

Water  / Vatten 45,4 4,19 15,0 78,1 
Oil / Olja: Total 100,0 2,00 150,0  

Oil / Olja: By-pass 25,0 2,00   
 

 
77.  A liquid oil stream “O” with temperature 150°C is cooled using 15°C cooling water “W”.  

A heat exchanger is used with overall heat transfer coefficient U = 300 W/(m²·K). The 
temperature of the cooled oil stream is controlled by by-passing part of the oil stream; a 
temperature control TC controls the oil flow through the by-pass; the rest of the oil flows 
through the heat exchanger. A process schematic and a process data table are given above. 
a.  Calculate the temperature TO, out, total (in °C, 1 decimal) of the total oil stream that leaves 

this process unit (2 p.). 
b. Calculate the temperature TO, out, HX (in °C, 1 decimal) of the oil stream that leaves the 

heat  exchanger (2 p.). 
c.  Calculate the heat exchanging surface area A (in m2) of the heat exchanger (2 p.) 
d. Calculate the effectiveness, ε (in %), of the heat exchanger for these conditions (2 p.) 

Q

T = 150 °C

T = 15 °C
W

O

T = 78,1 °C

TC
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78.  Ett tryckkärl för propan (C3H8) med volymen 60 liter innehåller 0,75 kg propan vid T1 = -10°C. 
a.  Hur stor är gasens massfraktion, x (kg/kg)? Observera att detta beräknas på samma sätt 

ångkvalitet, x, för en mängd vatten/ånga ifall ämnet i fråga hade varit H2O. (2 p.) 
 b. Beräkna också gasens och vätskans volymer, vgas och vvätska (i liter). (2 p.) 

 
Temperaturen hos kärlets innehåll ökas tills propanet är helt och hållet i gasform. 
c. Vid vilken temperatur (i °C) kommer detta att ske? (2 p.) 
d. Vad kommer att hända med läget (positionen) för gränssnittet, mellan gas och vätska, under 

denna process? (1p.) 
e. Hur mycket värme, Q (i kJ), måste tillföras propanet för att det helt ska övergå i gasform? 

(3 p.) Obs: Δh = Δu + Δ(pV)  Δu = Δh - Δ(pV) 
 Termodynamisk data för propan som mättad vätska och mättad gas finns i tabellen nedan. 

 
 

 

 
78.  A pressure container for propane (C3H8) with a volume of 60 liters contains 0,75 kg propane at 

 T1 = -10°C. 
a.     What is the mass fraction, x (kg/kg), of gas? Note that this is calculated the same way as 

 the quality, x, of a liquid water/steam mixture if the species of concern were H2O. (2 p.) 
 b. Calculate also the volumes for gas and liquid, vgas and vliquid (in litres). (2 p.) 

 
The temperature of the content of the bottle is increased until the propane is completely in the 
gas form.  
c. At what temperature (in °C) will this happen? (2 p.) 
d.  What will happen to the position of the gas/liquid interface during this process? (1 p.) 
e. How much heat, Q (in kJ) must be supplied to the propane to bring it completely in the gas 

form? (3 p.) Note: Δh = Δu + Δ(pV)  Δu = Δh - Δ(pV) 
See thermodynamic data for saturated liquid and saturated gaseous propane in the table 
above. 

T (°C) p (MPa) vliq,sat (m3/kg) vgas,sat (m3/kg) hliq,sat (kJ/kg) hgas,sat (kJ/kg) 
-10 0,3451 0,001844 0,13093 175,23 563,23 
20 0,8362 0,001999 0,05525 251,98 595,87 
50 1,7129 0,002230 0,02584 337,97 622,15 
80 3,1315 0,002683 0,01182 440,90 630,09 
85 3,4356 0,002827 0,01011 461,79 626,48 
90 3,7635 0,003038 0,008415 485,70 618,76 
92 3,9020 0,003163 0,007693 496,97 613,39 
94 4,0452 0,003346 0,006883 510,46 605,09 
96 4,1939 0,003734 0,005747 531,23 587,73 

96,7 
= Tcrit 

4,2477 
= pcrit 

0,004536 0,004536 559,09 559,09 


