
 
EEN-E1030, Thermodynamics in energy technology 

Exam, December 7, 2020 
Questions in Finnish on pages 3-4 

You can answer the questions either in English or Finnish  
(Jos vastaat suomeksi kurssin suorituskieleksi merkitään suomi)   

 
 
PROBLEM 1 
 
A fuel cell is an electrochemical system where chemical energy is converted to electrical work 
and heat through chemical reactions (see Fig. 1) The overall reaction for the fuel cell in Fig. 1 
may be written as follows 
 
H2 + 1/2O2 + 1.88N2 H2O +1.88N2 
 
  
A)  How much heat is generated in the fuel cell, if the cell produces 32 kW of electrical work and 
the molar flow rate of H2 is 0.25 mol/s? You find other necessary values in Fig. 1.   
 

 
 
Figure 1. A fuel cell 
 
 
B)  What are entropies of formation for H2, O2 and H2O at 900K at the standard state?  
 
 



PROBLEM 2  
 
A) Temperature of the humid air is 90oC and its dew point temperature is 12oC. What is the wet 
bulb temperature of the air when the total pressure is 100 kPa?  
 
B) The air flow of part A) is cooled down by spraying water into it. The mass flow rate of the 
spraying water is 50g/s and its temperature is 7oC. What is the minimum mass flow rate of air 
(kgda/s) that its temperature does not fall below 50oC after cooling?  
 
C) After the moisturizing the air flows is led into a heat exchanger, where it heats water flow. In 
the heat exchanger, the air temperature cools down to 38oC. The temperature of the water flow 
increases from 32oC to 37oC in the heat exchanger. Does water condense from the air flow in the 
heat exchanger? Justify your answer. You do not get any points if you just guess “yes” or “no”.     
 
 
PROBLEM 3 
 
Carbon monoxide (CO) is combusted in a heat only boiler that produces 4 t/h of super heated steam 
at 10 bar and 200oC. Input flow of CO into the boiler is 0.3 kg/s and inlet temperature of feed water 
is 80oC.  
A) Calculate the energetic efficiency of the boiler based on the First Law. Energy input into the 
boiler is the absolute value of reaction enthalpy of the combustion at 25oC. 
B) Calculate the exergetic efficiency of the boiler. Exergy input into the boiler is the change of 
Gibbs energy of the combustion (absolute value) at 25oC and1 bar. Reference state for the exergy 
is 8oC and 1 bar.   
C) Research scientist Dr Laukkanen uses the ideal gas equation of state for O2 in his calculation 
when the temperature and pressure of O2 are 20 bar and -60oC, respectively. Is this a good 
assumption? Justify your answer.   
 
 
 
PROBLEM 4 
 
In a steam methane reformer, methane is converted to CO and H2 in a reactor according to the 
following reaction  
 
CH4(g) + H2O(g)   CO(g) + 3H2(g) 
 
Temperature and pressure in the reformer are 827oC and 40 bar, respectively. The molar flow rate 
of H2 out of the reformer is 9 mol/s. What are molar flow rates of CH4 and H2O into the reactor 
when the ratio of the input flows is 1? You can assume that there is a chemical equilibrium in the 
reformer?  
 
 
 
 



TEHTÄVÄ 1  
 
Polttokenno on sähkökemiallinen systeemi, jossa polttoaineen kemiallinen energia muuttuu 
kemiallisten reaktioiden avulla sähköksi ja lämmöksi (ks. kuva 1). Kokonaisreaktio kuvan 1 
polttokennolle voidaan kirjoittaa seuraavasti: 
 
 
H2 + 1/2O2 + 1.88N2 H2O +1.88N2 
 
A) Kuinka paljon lämpöä kennossa muodostuu, kun kennon sähkön tuotanto on 32 kW:a, ja vedyn 
moolivirta kennoon on 0.25 mol/s? Muut lähtöarvot on ilmoitettu kuvassa 1.  
 
 

 
 
Kuva 1. Polttokenno 
 
 
B) Mitkä ovat vedyn, hapen ja veden muodostumisentropiat standarditilassa lämpötilassa 900 K?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEHTÄVÄ 2  
 
A) Kostean ilman lämpötila on 90oC ja kastepistelämpötila 12oC. Mikä on ilman märkälämpötila, 
kun kokonaispaine on 100 kPa?  
 
B) A)-kohdan ilmaa jäähdytetään ruiskuttamalla sen sekaan vettä. Vettä ruiskutetaan ilman sekaan 
50 g/s ja veden lämpötila on 7oC. Mikä ilman massavirran (kgda/s) tulee vähintään olla, jottei ilman 
lämpötila laske alle 50oC:een jäähdytyksen jälkeen?   
 
C) Kostutuksen jälkeen ilma johdetaan lämmönvaihtimeen, jossa se lämmittää vesivirtaa. Ilma 
jäähtyy lämmönsiirtimessä 38oC:een. Vesi puolestaan lämpiää siirtimessä 32oC:sta 37oC:een. 
Lauhtuuko ilmavirrasta vettä lämmönsiirtimessä. Perustele vastauksesi. Pelkästä arvauksesta ei 
saa pisteitä.   
 
 
TEHTÄVÄ 3  
 
Hiilimonoksidia poltetaan lämpökattilassa, jossa tuotetaan 4 t/h tulistettua höyryä, jonka paine on 
10 bar ja lämpötila 200oC. Hiilimonoksidin massavirta kattilaan on 0.3 kg/s, ja syöttöveden 
lämpötila on 80oC. 
 
A) Mikä on kattilan energiahyötysuhde, eli hyötysuhde ensimmäiseen pääsääntöön perustuen? 
Kattilaan syötettävä energiasisältö (ts. polttoaineteho) on sama kuin hiilimonoksidin 
palamisreaktion itseisarvo lämpötilassa 25oC.  
 
B) Mikä on kattilan exergiahyötysuhde? Kattilaan syötettävän exergian määrä on sama kuin 
palamisreaktion Gibbsin energian muutoksen itseisarvo lämpötilassa 25oC. Exergian referenssitila 
on 8oC ja 1 bar.     
 
C) Erikoistutkija Laukkanen käyttää ideaalikaasun tilanyhtälöä hapelle eräässä laskelmassa, jossa 
hapen paine on 20 bar ja lämpötila -60oC. Onko erikoistutkija Laukkasen oletus hyvä tässä 
laskelmassa? Perustele vastauksesi.  
 
 
TEHTÄVÄ 4 
 
Höyryreformerissa metaania reformoidaan hiilimonoksidiksi ja vedyksi vesihöyryn avulla. 
Reaktioyhtälö on seuraava:  
 
CH4(g) + H2O(g)   CO(g) + 3H2(g) 
 
Lämpötila reformerissa on 827oC ja paine 40 bar. Vedyn moolivirta reformerista on 9 mol/s. Mitkä 
ovat metaanin ja vesihöyryn moolivirrat reformeriin, kun sisäänmenovirtojen suhde on 1? Voit 
olettaa, että reformerissa vallitsee kemiallinen tasapaino. 
 
 



 
 
 
 
 
 


