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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 361919 Date: 20/05/2013        

Subject Name: Power Plant Engineering 

Time: 10:30 am TO 01:00 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 considered to be Authentic. 

 

Q.1 (a) (1) State the importance of following parameters in power plant cycles 

      (i) Thermal efficiency (ii) Mean effective pressure (iii) Work ratio  

03 

  (2) State advantages of central and captive power plants. 04 

 (b) Draw a neat line diagram of Benson boiler and give its advantages and 

disadvantages.  

07 

Q.2 (a) Draw a neat line diagram of Lamount boiler and give its advantages and 

disadvantages.  

07 

 (b) Derive an expression for the efficiency of Rankine cycle using P-V and T-S 

diagram.  

07 

  OR  

 (b) Explain reheat cycle with neat sketch and state its advantages.  07 

Q.3 (a) Draw schematic diagram of a Modern steam power plant and state the function 

of each component. 

07 

 (b) State the methods of governing for the steam turbine and explain any one with 

neat sketch.  

07 

  OR  

Q.3 (a) Why cooling towers used in a thermal power plant? 

Explain the working of a natural cooling tower with diagram. 

07 

 (b) Classify Hydro-electric power plant and state its advantages and disadvantages 

of hydro power station. 

07 

Q.4 (a) Explain the following system of a diesel power plant with neat sketch.  

(i) Double circuit water cooling system (ii) Lubrication system 

07 

 (b) Draw a neat sketch of open cycle gas turbine power plant and State the 

function of each component. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Draw a neat sketch of closed cycle gas turbine power plant and list out its 

advantages over open cycle pant. 

07 

 (b) (1) Write short note on nuclear fuels. 03 

  (2) Define: (i) Atomic number (ii) Mass number (iii) A.M.U.  

                  (iv) Nuclear fission  

04 

Q.5 (a) Draw a general component of nuclear reactor and state the function of each. 07 

 (b) Classify different types of reactors and explain working of any one with 

schematic diagram. 

07 

  OR  

Q.5 (a) (1) State basic elements and requirement of control system. 03 

  (2) Describe Feed water control system in modern power station. 04 

 (b) What is plant economics? Explain fixed and operating cost of               power 

plant? How to minimize the cost of power plant? 

07 
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��������.૧૧૧૧  અ (1) પાવર 	લા�ટ સાઇકલમા ંનીચેના પદો� ં ુમહ�વ બતાવો.  

(i) ઉ�મીય દ!તા (ii) મીન ઇફ#ટ$વ%  �ેશર (iii) વક'  રશીયો%   

૦૩૦૩૦૩૦૩ 

  (2) સ*+લ અને ક	ટ$વ%  પાવર	લા�ટના ફાયદાઓ જણાવો.  ૦૪૦૪૦૪૦૪ 

 બ બે�સન બોઇલરની આ1િતૃ  દોર$ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

��������.૨૨૨૨   અ લેમાઉ�ટ બોઇલરની આ1િતૃ  દોર$ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ P-V અને T-S ડાયા8ામ દોર$ ર�ક$ન%  સાઇકલની દ!તા શોધો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવાઅથવાઅથવાઅથવા  

 બ ર$;હટ સાઇકલની આ1િતૃ  દોર$ વણ'ન કરો તથા તેના ફાયદા જણાવો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

��������.૩૩૩૩   અ આ<િનકુ  પાવર 	લા�ટની =વ>છ આ1િતૃ  દોર$ તેના દરક%  ભાગોના કાય' જણાવો.   ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ =ટ$મ ટબા'ઇનની ગવનAગ પBિતઓ લખો અને કોઇ પણ એક િવશે આ1િતૃ  દોર$ વણ'ન કરો.  ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવાઅથવાઅથવાઅથવા  

��������.૩૩૩૩   અ થમ'લ પાવર 	લા�ટમા ં 1લEગુ  ટાવરનો ઉપયોગ કમ%  કરવામા ંઆવે છે? નેચરલ 1લEગુ  

ટાવરની આ1િતૃ  દોર$ તે� ં ુકાય' સમFવો. 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ હાઇGો-ઇલે#+$ક પાવર 	લા�ટ �ં ુવગHકરણ કરો અને હાઇGો પાવર 	લા�ટના ં ફાયદાઓ 

તથા ગેરફાયદાઓ જણાવો. 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

��������.૪૪૪૪ અ ડ$ઝલ પાવર 	લા�ટમા ંઆવતી નીચેની પBિતઓ આ1િતૃ  દોર$ સમFવો. (i) ડબલ સકJટ 

વોટર 1લEગુ  િસ=ટમ (ii) KLીકશનુ %  િસ=ટમ 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ ઓપન સાઇકલ ગેસ ટબા'ઇન પાવર 	લા�ટની આ1િતૃ  દોર$ તેના દરક%  ભાગોના ંકાય' લખો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવાઅથવાઅથવાઅથવા  

��������.૪૪૪૪ અ #લોઝ સાઇકલ ગેસ ટબા'ઇન પાવર 	લા�ટની આ1િતૃ  દોરો તથા તેના ઓપન સાઇકલ 

કરતા ંકવી%  ર$તે ફાયદાકારક છે તે જણાવો.  

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ (1) �MN#લયરુ  બળતણ પર Pંકૂ નRધ લખો. ૦૩૦૩૦૩૦૩ 

  (2) નીચેના પદો સમFવો. (i) એટોમીક નબંર (ii) માસ નબંર (iii) એ.એમ.M.ુ (iv) 

�MN#લયરુ  ;ફઝન   

૦૪૦૪૦૪૦૪ 

��������.૫૫૫૫   અ �MN#લયરુ  ર$એ#ટરના ંસામા�ય ભાગોની આ1િતૃ  દોરો તથા દરક� ં%  ુકાય' જણાવો. ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 બ Tદાુ  Tદાુ  ર$એ#ટર� ં ુ વગHકરણ કર$ કોઇ પણ એકની આ1ૃિત દોર$ તેની કાય'પBિત 

સમFવો. 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવાઅથવાઅથવાઅથવા  

��������.૫૫૫૫   અ (1) કં+ોલ િસ=ટમના ંસામા�ય ભાગોના ંનામ આપી તેમની જU;રયાત લખો.  ૦૩૦૩૦૩૦૩ 

  (2) આ<િનકુ  પાવર =ટશનમાં%  ફ$ડ વોટર કં+ોલ િસ=ટમ િવશે સમFવો. ૦૪૦૪૦૪૦૪ 

 બ 	લા�ટ ઇકોનોિમ#સ એટલ ે V?ુ પાવર 	લા�ટની ફ$#સડ કો=ટ અને ઓપરટEગ%  કો=ટ 

સમFવો. પાવર 	લા�ટની કો=ટ કવી%  ર$તે ઘટાડ$ શકાય?  

૦૭૦૭૦૭૦૭ 
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