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       Processteknikens 
Värme- och strömningsteknik   grunder (PTG) 424101 
Thermal and flow engineering     även Värmeteknikens grunder (VTG) 
       Introduction to process engineering 

              Tentamen exam  24-2-2010 
 

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?  
 
59. Rökgas från en processugn körs ut i atmosfären genom en cylindrisk 

skorsten med en konstant inre diameter. Rökgasens temperatur är Tg = 
227°C (densitet ρg = 0,65 kg/m3), medan omgivningens temperatur är To 
= 20°C (densitet luft ρa = 1,20 kg/m3). In i skorstenen är trycket vid 
inloppet (vid marknivå) p1, vilket ligger Δp under omgivningens tryck 
po vid marknivå: Δp = po – p1.  

 Beräkna, för Δp = 250 Pa, skorstenens höjd H så att rökgasen kommer 
att strömma ut i luften. Värmeöverföring med omgivningen samt 
tryckförluster som resulteras av gasströmmen i skorstensröret kan 
försummas. (4 p.)  

 Tips: hitta uttrycken för trycket p såväl i skorstensröret som i 
omgivningen, för höjden H.     

 
Flue gas from a process furnace is emitted to the atmosphere from 
a cylindrical stack with constant inside diameter. The temperature 
of the flue gas is 227°C (density ρg = 0,65 kg/m3) while the 
temperature of the surroundings is 20°C (density air ρa = 1,20 kg/m3). Inside the stack, at the 
entrance (at ground level) the pressure p1 is Δp below the pressure po of the surroundings at 
ground level: Δp = po – p1.  
Calculate, for Δp = 250 Pa, the height H of the stack so that the gas will flow freely into the 
atmosphere. Heat transfer with the surroundings and pressure drop inside the stack tubing as a 
result of the flow can be neglected. (4 p.)                                                                                 
Hint: find expressions for the pressure p inside the stack as well as in the surrounding air, at  
height H. 

z = H

z = 0p(z = 0)
= po

p1 (z = 0) = 
po ‐ 250 Pa

p1 (z = H)

p(z = H)
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60.  En behållare med volymen 85 m3 innehåller 10 kg vatten som 
vätska och ånga vid termiskt jämviktstillstånd vid trycket 0.01 
MPa.  

 a. Ge temperaturen och beräkna massan och volymen för både gas- 
  och vätskefasen (4 p.) 

 

Ett (1)  kg mättad vattenånga vid temperaturen 100°C och trycket 1 
bar, injekteras in i samma behållare. Eftersom behållaren inte är 
värmeisolerad antas temperaturen vara oförändrad. 
b. Beräkna igen massan och volymen för både gas- och vätskefasen för situationen då 

jämvikten har återinställts (2 p).  
c. Beräkna värmeöverföringen med omgivningen (i kJ) för att hålla temperaturen konstant.  

Glöm inte + eller – tecknet. (2 p.). 
 
A container with volume 85 m3 contains 10 kg water as liquid and steam in thermal equilibrium 
at a pressure of 0.01 MPa. 
a. Give the temperature and calculate the mass and volume for both the gas and the liquid 

phase (4 p.) 
 

One (1) kg of saturated steam with temperature 100°C, pressure 1 bar is injected into the same 
container. As the container is not heat insulated the temperature is unchanged.   
b. Calculate again the mass and volume for both the gas and the liquid phase for the situation 

after thermal equilibrium has been restored (2 p.) 
c. Calculate the heat exchange with the surroundings (in kJ) so that the temperature in the 

container is kept constant. Don’t forget the + or – sign. (2 p.) 
 
 
61.  På ett universitetscampus cirkuleras kylvatten i ett 

rörsystem med totala längden L = 5 km och inre 
rördiametern d = 0,3 m. Kylvattnets temperatur är 

10ºC och har en volymström på V& = 0,15 m3/s. 

 Väggskrovligheten på röret är x = 0,045 mm. 
Pumpen som används för kylsystemet har en mekanisk 
verkningsgrad på 75% och elektrisk verkningsgrad 
92% (Se figuren intill). Anta att rörsystemet ligger 
horisontellt. 

 a.  Beräkna tryckförlusten över rörsystemet (i kPa). 
Eventuella rörelement behöver inte beaktas i 
beräkningarna. (4p.) 

 b. Beräkna det ideala energibehovet och det verkliga elektriska energibehovet för pumpen  
  (i kW) .(2p.)                      

vapour

liquid

vapour

liquid

/sm0.15V 3=&

Total tube length L = 5 km
Tube diameter d = 0.3 m
Pump mechanical efficiency 75%
Pump electrical efficiency 92%

/sm0.15V 3=&

Total tube length L = 5 km
Tube diameter d = 0.3 m
Pump mechanical efficiency 75%
Pump electrical efficiency 92%
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(61 fortsätter  / continues) 
 
 c.  Mätningar visar att röret går 50 m uppåt över första 2 km medan den kommer ner igen 
  under de övriga 3 km. Hur påverkar detta resultaten från uppgift a. och b.? (2p.) 
Data för vatten, 10ºC:  densiteten ρ = 999,6 kg/m3;  dynamiska viskositeten = 12,9×10-4 Pa·s 
 
 On a university campus, cooling water is circulating through a pipe system with total length L 

= 5 km and tube inside diameter d = 0,3 m. The water stream, at 10°C, is V& = 0,15 m3/s. A 
pump with mechanical efficiency 75% and electrical efficiency 92% is used in the system – see 
the Figure above (previous page). Assume that the pipe system is horizontal. 
a. Calculate the pressure drop over the tube system (in kPa). Possible tubing elements need 

not be considered in the calculations. (4p.) 
b. Calculate the ideal energy consumption and the real electrical energy consumption of the 

pump. (2p.) 
c. Measurements show that the pipes in fact run 50 m upwards for the first 2 km and then 

come down to the initial level over the remaining 3 km. How does this affect the results 
found under a. and b. (2p.) 

Data for water, 10°C: density ρ = 999,6 kg/m3;  dynamic viscosity = 12,9×10-4 Pa·s 
 
62.  Ett långt metallrör med den yttre radien R1 täcks med ett isoleringslager med tjockleken           

δ = R2 - R1 så som visas av figuren. Isoleringsmaterialets 
värmeledning är λ (W/m·K), värmeöverföringskonstanten 
för konvektiv värmeöverföring till omgivningen ges av              
h  (W/m2·K). 

 Rörets väggtjocklek och dess värmeöverföring kan 
försummas. Omgivningens temperatur T2 är lägre än 
materialets temperatur i röret T1: T2 <T1. 

 
a. Visa att värmeflödet från röret till omgivningen per m längd, Q´ (W/m) ges då av: 
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b. För T1 - T2 = 20°C, h = 3 W/m2·K, λ = 0.075 W/m·K, R1 = 0.02 m rita ett diagram över R2 

för δ = 0 m till δ = 0.01 m (d.v.s. R2 = R1 = 0.02 m till R2 = 1.5×R1= 0.03 m).  (3 p.) 
c. Visa att för ett vist värde R2* för R2 är värmeflödet Q´ maximalt (ifall alla andra 

parameterarna är oförändrade) och att R2* = λ/h. (2 p.) 
d. Värdet R2* ger ett såkallat kritiskt värde för tjockleken av isoleringsmaterialet. Förklara 

varför detta i de flesta fall är av liten praktisk nytta. (2 p.) 
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A long metal tube with outside radius R1 is covered with a layer of insulation material with 
thickness δ = R2 - R1 as shown in the figure (on the previous page). The heat conductivity of the 
insulation material is λ (W/m·K), the transfer coefficient for convective heat transfer to the 
surroundings is h (W/m2·K).  
The wall thickness of the tube and its heat transfer resistance may be neglected. The 
temperature of the surroundings T2 is lower than that of the material in the tube T1: T2 <T1.    
 
a. Show that the heat flow from the tube to the surroundings per m length, Q´ (W/m) is then 

given by:   ( )
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b. For T1 - T2 = 20°C, h = 3 W/m2·K, λ = 0.075 W/m·K, R1 = 0.02 m plot a graph for R2 

ranging from δ = 0 m to δ = 0.01 m (i.e. R2 = R1 = 0.02 m to R2 = 1.5×R1= 0.03 m). (3 p.) 
c. Show that for a certain value R2* for R2 the heat flow Q´ is maximal (if all other 

parameters are unchanged) and that R2* = λ/h. (2 p.) 
d. The value for R2* gives the so-called critical value for the insulation material layer 

thickness. Explain why in most cases this is of little practical interest (2 p.) 
  
  
 

 


