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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

Subject Code: 3351901      Date: 12-May-2018 

Subject Name: Thermal Engineering-II 

Time:  02:30 PM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State purposes of Lubrication system used in I.C. Engine.  

 ૧. આઈ.સી. એન્જીનમ ાં વપર તી લ્યબુ્રીકેશન પધ્ધતતન  ફ યદ ઓ જણ વો.  

 2. State function of Piston ring and Cam shaft used in I.C. Engine.  

 ૨. આઈ.સી. એન્જીનમ ાં વપર તી પીસ્ટન રીંગ તથ  કેમ શ ફ્ટન  ક યય લખો.  

 3. Define Back flow Scavenging and Heat Engine.  

 ૩. બેક ફ્લો સ્કેવેન્જજીંગ તથ  હીટ એન્જીનની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 4. List names of Alternative fuels stating one disadvantage of each.  

 ૪. વૈકલ્લ્પક બળતણન  ન મ લખી દરેકનો એક ગેરફ યદો લખો.  

 5. State difficulties in operating Reversed Carnot cycle with vapour as working 

medium. 

 

 ૫. વર ળ ચલલત રીવસયડ ક રનોટ સ યકલને ઓપરેટ કરવ મ ાં પડતી મશુ્કેલીઓ 
લખો. 

 

 6. List names of main parts of CRDI   System used in I.C. Engine.  

 ૬. આઈ.સી. એન્જીનમ ાં વપર તી CRDI પધ્ધતતન  મખુ્ય ભ ગોન  ન મ લખો.  

 7. State remedies to remove Knocking fault in I. C. Engine  

 ૭. આઈ.સી. એન્જીનમ ાં નોકીંગની ક્ષતત દુર કરવ ન  ઉપ યો લખો.  

 8. Differentiate between Air conditioner and Air cooler.  

 ૮. એર કાંડીશનર અને એર કુલર વચ્ચેન  તફ વત લખો.  

 9. Define COP of Heat pump and Ton of Refrigeration.  

 ૯. હીટપાંપ મ ટેનો પરફોરમન્જસ ગણુ ાંક તથ  ટન ઓફ રેફ્રીજરેશનની વ્ય ખ્ય  લખો  

 10. List selection criteria for duct material used in Air conditioning.  

 ૧૦. એર કાંડીશનીંગમ ાં વપર ત  ડક્ટ મટીરીઅલની પસાંદગી વખતે ધ્ય નમ ાં 
ર ખવ મ ાં આવત  મદુ્દ ઓની ય દી લખો.  

 

Q.2 (a) Write function and names of manufacturing material   for   Cylinder, 

Connecting rod and Flywheel of I.C. Engine. 

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) આઈ.સી. એન્જીનમ ાં વપર ત  સીલીન્જડર, કનેકટીંગ રોડ અને ફ્લ યવ્હીલનુાં 
ક યય તેમજ તેની બન વટમ ાં વપર તી ધ તનુ  ન મ લખો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Define (i) Stroke length (ii) Displacement volume (iii) Dead center for I.C. 

Engine. 

03 
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 (અ) આઈ.સી. એન્જીન મ ટે (i) સ્રોક લાંબ ઇ (ii) ડીસપ્લેસમેન્જટ કદ (iii) ડેડ સેન્જટરની 
વ્ય ખ્ય  લખો. 

૦૩ 

 (b) Differentiate between I.C. Engine and E.C. Engine. 03 

 (બ) આઈ.સી. એન્જીન તથ  ઇ.સી. એન્જીનન  તફ વત લખો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Differentiate between 2-Stroke and 4-Stroke I.C. Engine. 03 

 (બ) 2 સ્રોક તથ  4 સ્રોક આઈ.સી. એન્જીનન  તફ વત લખો. ૦૩ 

 (c) Write disadvantages of Liquid Hydrogen fuels. 04 

 (ક) પ્રવ હી હ ઈડ્રોજન બળતણન  ગેરફ યદ  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) List names of engine modification method for CNG with advantages.   04 

 (ક) સી.એન.ી. મ ટે એન્જીન મોડીફીકેશન પધ્ધતતન  ન મ તેમજ તેન  ફ યદ  
લખો. 

૦૪ 

 (d) Explain    Valve Timing diagram of I.C. Engine with sketch. 04 

 (ડ) સ્કેચ દોરી આઈ.સી. એન્જીન મ ટે વ લ્વ ટ ઈમીંગ ડ ય ગ્ર મ સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write short note on MPFI System. 04 

 (ડ) MPFI પધ્ધતત તવષે ટ ાંકનોંધ લખો. ૦૪ 

Q.3 (a) Following observations were obtained during trial taken on 2 Stroke I.C. 

Engine. 

Net brake load = 300 N, Brake drum diameter = 100 CM, RPM = 2000, 

Friction power = 4 kw, Trial time = 3 minute, Fuel consumption = 0.5 kg, 

Cooling water requirement = 21 kg, Increase in cooling water temperature= 

600 C, Calorific value of fuel = 44000 kj/kg.  Find: (i) Mechanical efficiency 

(ii) Indicated thermal efficiency (iii) Heat carried away by cooling water. 

07 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 2 સ્રોક આઈ.સી. એન્જીનન  ર યલ દરતમય ન નીચેન  અવલોકન નોંધવ મ ાં 
આવેલ છે. 
નેટ બે્રક લોડ = 300 N, બ્રેક ડ્રમ વ્ય સ = 100 cm, આર.પી.એમ. = 2000, 
ઘષયણ પ વર = 4 KW, ર યલ સમય = 3 મીનીટ, બળતણ વપર શ = 0.5 
kg, ઠાંડ  પ ણીન  જથ્થ ની જરૂરરય ત = 21 kg,  ઠાંડ  પ ણીન  ત પમ નમ ાં 
વધ રો = 600 C, બળતણની કેલોરીફીક વેલ્ય ુ= 44000 KJ/kg તો શોધો: 
(i)  ય ાંતિક દક્ષત  (ii) ઈન્જડીકેટેડ થમયલ દક્ષત  (iii) ઠાંડ  પ ણી દ્વ ર  લઈ 
જવ તો ગરમીનો જથ્થો. 

૦7 

  OR  

 (a) Following observations were obtained during trial taken on 2 Stroke I.C. 

Engine. 

Bore = 24 CM, Stoke = 30 CM, RPM = 400, Indicated Mean effective 

pressure = 360 KPa, Brake torque = 600 Nm, Fuel consumption = 9 kg/hr, 

Calorific value of fuel = 43000 kj/kg.  Find: (i) Mechanical efficiency (ii) 

Brake thermal efficiency (iii) BSFC. 

07 

 (અ) 2 સ્રોક આઈ.સી. એન્જીનન  ર યલ દરતમય ન નીચેન  અવલોકન નોંધવ મ ાં 
આવેલ છે. 
બોર = 24 cm, સ્રોક = 30 cm, આર.પી.એમ. = 400, સરેર શ અસરક રક 

૦7 
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દબ ણ = 360 KPa, બ્રેક ટોકય = 600 N.m, બળતણ વપર શ = 9 kg/hr, 
બળતણની કેલોરીફીક વેલ્ય ુ= 43,000 KJ/kg તો શોધો:  
(i)  ય ાંતિક દક્ષત  (ii)  બ્રેક થમયલ દક્ષત  (iii) BSFC 

 (b)  VCRS Cycle works between - 300 C and 250 C. If gas is dry & saturated at 

the end of isentropic compression and there is no undercooling of refrigerant, 

find COP of cycle. 

Saturation 

Temperature 

Specific Enthalpy ( kj/kg) Specific Entropy (kj/kg.K) 

hf hg sf sg 

-30o C 63.6 1422.9 0.483 6.063 

25o C 317.7 1483.2 1.41 5.32 
 

07 

 (બ) એક VCRS સ યકલ -300 C અને 250 C વચ્ચે ક યય કરે છે. આઇસેંરોતપક 
કોમ્પ્પ્રેસનન  અંતમ ાં ગેસ સકુો અને સાંતપૃ્ત હોય અને રેફ્રીજરેટરનુાં અંડર કુલીંગ 
ન  થત ુાં હોય તો નીચેન  કોઠ નો ઉપયોગ કરી સ યકલ મ ટે COP શોધો.  

Saturation 

Temperature 

Specific Enthalpy ( kj/kg) Specific Entropy (kj/kg.K) 

hf hg sf sg 

-30o C 63.6 1422.9 0.483 6.063 

25o C 317.7 1483.2 1.41 5.32 
 

૦7 

  OR  

 (b) Explain working of Flooded type Evaporator with sketch, advantages and 

applications used in VCRS. 

07 

 (બ) VCRS મ ાં વપર ત  ફ્લડેડ ટ ઇપ ઇવેપોરેટનો સ્કેચ દોરી તેનુાં ક યય, ફ યદ  
તથ  એપ્લીકેશન સમજાવો. 

૦7 

Q.4 (a) Draw flow diagram of cold storage plant and label important part on it. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કોલ્ડ સ્ટોરેજ પ્લ ન્જટનો સ્કેચ દોરી તેન  ઉપર અગત્યન  ભ ગ દશ યવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw flow diagram of storage type water cooler and label important part on 

it. 

03 

 (અ) સ્ટોરેજ ટ ઈપ વોટર કુલરની આકૃતત દોરી તેન  ઉપર અગત્યન  ભ ગ દશ યવો. ૦૩ 

 (b) Write comparison between Automatic Expansion Valve and Thermostatic 

Expansion Valve used in VCRS. 

04 

 (બ) VCRS મ ાં વપર ત  ઓટોમેટીક એક્ષ્પ ન્જસન વ લ્વ તથ  થમોસ્ટેટીક 
એક્ષ્પ ન્જસન વ લ્વની સરખ મણી લખો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Differentiate between Hermetically sealed compressor and Open compressor 

used in VCRS. 

04 

 (બ) VCRS મ ાં વપર ત  હ મેટીકલી સીલ્ડ કોમ્પ્પ્રેસર તથ  ઓપન કોમ્પ્પ્રેસર વચ્ચેન  
તફ વત લખો. 

૦૪ 

 (c) Explain Vapour Absorption Refrigeration System (VARS) with sketch and 

advantages. 

07 

 (ક) વેપર એબ્સોપયશન સીસ્ટમ આકૃતત દોરી સમજાવો તથ  તેન  ફ યદ ઓ લખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain Psychometric Chart with sketch. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ ઈક્રોમેરીક ચ ટય  સ્કેચ દોરી સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain cooling with dehumidification process used in air-conditioning. 04 

 (બ) એર કાંડીશનીંગમ ાં  કુલીંગ વીથ ડીહયમુીડીફીકેશન પ્રોસેસ તવષે સમજાવો. ૦૪ 
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 (c) List names of different duct layout used in air-conditioning and draw sketch 

of any one. 

03 

 (ક) એર કાંડીશનીંગમ ાં વપર તી જુદ -જુદ  પ્રક રની ડક્ટ લ-ેઆઉટ જણ વો અને 
ગમે તે એકની આકૃતત દોરો. 

૦૩ 

 (d) Draw sketch of dessert cooler and label important part on it. 03 

 (ડ) ડેઝટય કુલરનો સ્કેચ દોરી તેન  ઉપર અગત્યન  ભ ગ દશ યવો. 
 

૦૩ 

 

************ 


