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Seat No.: _____                                  Enrolment No.______ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Semester -VI  Regular Examination May - 2011 

Subject code: 351901 

Subject Name: Thermal Engineering 
Date:19/05/2011                                    Time:  02.30 pm – 05.00 pm 

            Total Marks: 70 

Instructions: 
1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is Authentic 

 

Q.1 (a) Draw the neat sketch of Babcock and Wilcox Boiler and show the 

path of flue gases in boiler. 
07 

 (b) Following information are obtained during testing of a boiler. 

Feed water temperature                    : 22ºC 

Average boiler pressure                    : 10 bar 

Steam produced                               : 3000 kg/hr 

Dryness fraction of steam produced  : 0.85 

Coal consumed                                 : 300  kg/hr  

C.V. of Coal                                     : 28,000 kJ/kg 

Find (i) Equivalent evaporation in kg per kg of fuel. 

       (ii) Thermal Efficiency of boiler. 

07 

    

Q.2 (a) Differentiate between impulse and reaction turbine 07 

 (b) Explain working of four stroke petrol engine with neat sketch. 07 

  OR  

 (b) In a single cylinder oil engine working on two stroke cycle, the 

following readings were observed. 

(i) Indicated mean effective pressure = 3 bar 

(ii) Engine cylinder diameter = 30 cm. 

(iii) Piston stroke length = 40 cm. 

(iv) Engine speed = 300 r.p.m 

(v) Mechanical efficiency of an engine = 65% 

Find: (i) Indicated power in kW,          (ii) Brake Power in kW 

07 

    

Q.3 (a) Differentiate between jet condenser and surface condenser.  07 

 (b) The temperature of cooling water entering in condense is 29º C. 

temperature of cooling water coming out of condenser is 37 º C. 

vacuum in a condenser is 705 mm of Hg. If atmospheric pressure is 

760 mm of Hg. Find out condenser efficiency.  

07 

  OR  

Q.3 (a) Draw neat sketch of a single stage reciprocating compressor and 

explain its working. 

07 

 (b) A single stage reciprocating air compressor compress the air from 

1.5 bar absolute pressure to 8 bar absolute. Pressure. Clearance 

volume is 2000 cm
3
/ sec. compression and expansion is according to 

PV
1.3

 = C. if volumetric efficiency of compressor is 80%, then find 

stroke volume per second. 

07 
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Q.4 (a) State advantages and disadvantages of open cycle and closed cycle 

gas turbines. 

07 

 (b) Explain  working of window air conditioner with neat sketch     07 

  OR  

Q. 4 (a) Draw Schematic of diagram of vapour compression refrigeration 

system and explain functions of each component of refrigeration 

system.  

07 

 (b)  Sketch psychrometric chart and show on it various property lines of 

air. 

07 

    

Q.5 (a) State basic Newton’s equation of convection and state factors which 

affects convective heat transfer.  

07 

 (b) Write a short note on CNG as an alternate fuel and state its 

advantages. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Explain in detail various modes of heat transfer. 07 

 (b) Differentiate between free and forced convection. 07 
 

 

 

�.૧ (અ) બેબકો
 અને વીલકો
 બોઇલરની �વ�છ આ�િત દોરો અને તેમા ંૃ

ગરમ વા�ઓ કવી ર તે પસાર થાય છે તે દશા&વોુ ( . 

07 

 (બ) એક બોઈલરની ચકાસણી દર-યાન નીચે .જબની મા0હતી મળ  છેુ . 

ફ ડ વોટર6 ંતાુ પમાન: ૨૨º સે 

સરરાશ બોઈલર દબાણ( : ૧૦ બાર 

ઉ;પ< થયેલી વરાળ : ૩૦૦૦ 0ક.>ા/કલાક  

ઉ;પ< થયેલી વરાળનો @Aકાકં ુ : ૦.૮૫ 

કોલસાનો વપરાશ : ૩૦૦ 0ક.>ા/કલાક 

કોલસા6 ંદહન.Eૂયુ : ૨૮,૦૦૦ 0ક.Fલૂ / 0ક.>ા 

આ બોઈલર6 ંસમક
 ઈવેપોરશન ુ ( (0ક.>ા/ 0ક.>ા બળતણ) અને 

ઉAમીય દ
તા શોધો. 

07 

�.૨ (અ)  ઇ-પEસ ટબા&ઈન અને ર એકશન ટબા&ઈન વ�ચેનો તફાવત આપો. 07 

 (બ) ફોર �Jોક પેJોલ KLનની કાય&પMધિત આ�િત સહ સમNવોૃ . 07 

  OR  

 (બ) બે ફટકાના િસMધાતં પર કામ કરતા એક સીલOડર ઓઈલ KPજન પર 

નીચેના અવલોકન મેળવેલા છે. 

૧.દિશQત સરાસર  અસરકારક દબાણ = ૩ બાર 

૨.KPજન સીલOડરનો Rયાસ = ૩૦ સે.મી. 

૩.િપ�ટન �Jોકની લબંાઈ = ૪૦ સે.મી. 

૪.KPજનની ઝડપ = ૩૦૦ Uટા �િત િમિનટ 

    ૫.KPજનની િમકિનકલ(  દ
તા = ૬૫ ટકા 

શોધો:   

(૧) ઈWડ કટડ( (  પાવર 0કલોવોટ માં (૨) Yેક પાવર 0કલોવોટ માં 

07 
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�.૩ (અ) Zટ કંડસર અને સફસ કંડસરનો ભેદ સમNવો\ \] . 07  

 (બ) કંડસરમા ં દાખલ થતા\  _`લaગ પાણી6 ંતાપમાન ુ ુ ૨૯ º સે છે. cયાર  (

કંડસરમાથંી બહાર આવતા _`લaગ પાણી6 ં તાપમાન \ ુુ ૩૭ º સે છે. 

કંડસરમા ં\ ૭૦૫ મીમી Hg. Zટe ં @Wૂયાવકાશ છેુ . જો વાતાવરણ6 ું

દબાણ ૭૬૦ મીમી Hg. હોય તો કંડસર દ
તા શોધો\ . 

07 

  OR  

�.૩ (અ) સOગલ �ટજ( , રસી�ોક( (ટOગ કો-�ેસર6 �વ�છ રખા`ચf દોર  તે6 ંકાય& ુ ( ુ

સમજવો.   

07 

 (બ) એક સOગલ �ટજ રસી�ોકટOગ એર કો-�ેસર હવાને ( ( ( ૧.૫ બાર 

એgસોE�ટ દબાણથી ુ ૮ બાર એgસોE�ટ દબાણ hધી કો-�ેુ ુ સ કર છે( . 

iલીયરંસ વોE�મ ુ ૨૦૦૦ સેમી૩/સેક. છે. તથા કો-�ેસન તેમજ 

િવ�તરણ PV
 ૧.૩ = C. .જબ થાય છેુ . જો કો-�ેસરની વોE�મેJ ક ુ

દ
તા ૮૦% હોય તો �િત સેકWડ �Jોક વોE�મ શોધો( ુ . 

07 

    

�.૪ (અ) ઓપન અને iલોઝડ સાઈકલ ગેસ ટબા&ઈન ના ફાયદાઓ અને 

ગેરફાયદાઓ લખો. 

07 

 (બ) �વ�છ આ�િતની મદદથી વOડોૃ -એરકWડ શનર6 ંકાય& સમજવોુ .   07 

  OR  

�.૪ (અ) વેપર કો-�ેસન રl જરશન પMધિતનો �કમે0ટક ડાયા>ામ દોર  તેના ( ( (

દરક ભાગના ંકયm સમજવો( .  

07 

 (બ) સાઈnોમેJ ક ચાટ&  દોર  તેમા ં હવાના Fદા Fદા oણધમ& દશા&વતી ુ ુ ુ

રખાઓ દશા&વો( . 

07 

    

�.૫ (અ) ઉAણતાનયન માટ6 ં W�ટન6 .ળૂ સમીકરણ દશા&વો અને કંવેકટ વ ( ુ ુ ુ

હ ટ Jાસંફરને અસર કરતા ંપ0રબળ લખો. 

07 

 (બ) સી.એન.L. બળતણ ઉપર pંકનqધ લખો અને ફાયદા વણ&વોૂ . 07 

  OR  

�.૫ (અ) હ ટ Jાસંફરની િવિવધ પrિત િવ�તારsવૂ&ક સમજવો. 07 

 (બ) l - કંવેકશન અને ફો�ડ& કંવેકશન વ�ચેનો તફાવત જણાવો. 07 
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