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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- V  EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code: 3351901 Date: 21-05-2019     

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 the material of cylinder head and gudgeon pin of I.C. engine.  

 ૧. આઈ.સી. એન્જીનન  સીલીન્જડર હડે અને ગજજન પીનન  મટેરરયલ જણ વો.   

 2. State the function of piston ring of I.C. engine.  

 ૨. આઈ.સી. એન્જીનન  પીસ્ટન રીંગન  ક યો જણ વો.   

 3. Write functions of fuel pump and fuel injector.  

 ૩. ફયલુ પાંપ અને ઈન્જેક્ટરન  ક યો લખો.  

 4. List various types of alternative fuels.  

 ૪. વૈકલ્પીક બળતણન  વવવવધ પ્રક રોન  ન મ લખો.   

 5. State the various systems of I.C. engine.  

 ૫. આઈ.સી. એન્જીનની વવવવધ પ્રણ લીઓ જણ વો.   

 6. Mention chemical name and chemical formula of refrigerant R-12 and R-22.  

 ૬. R-12 અને R-22 રેફરીજન્જટન  ર સ યણીક ન મ અને ર સ યણીક સતૂ્ર લખો.   

 7. Define (i) Refrigeration effect (ii) Ton of refrigeration.  

 ૭. વ્ય ખ્ય આપો (i) રેફ્રીજરેશન ઇફેક્ટ (ii) ટન ઓફ રેફ્રીજરેશન.  

 8. State the function of liquid receiver.  

 ૮. લીક્વીડ રીસીવરનુાં ક યય જણ વો.  

 9. State the advantages of thermostatic expansion valve.  

 ૯. થમોસ્ટેટીક એક્સપ ન્જશન વ લ્વન  ફ યદ  જણ વો.  

 10. Define Air-conditioning.   

 ૧૦. એરકન્જડીડશવનિંગની વ્ય ખ્ય  આપો.   

    
Q.2 (a) Define following terms used for I C Engine: 

 (i) Clearance volume (ii) Swept volume (iii) Compression ratio  
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) આઈ.સી એન્જીન મ ટે નીચેન  પદોની વ્ય ખ્ય  આપો. 
(i)કલીઅરન્જસ વોલ્યમુ (ii) સ્વેપ્ટ વોલ્યમુ (iii) કોમ્પ્પ્રેસન ગણુોત્તર.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Write difference between S.I. and C.I. engine. 03 

 (અ) એસ.આઈ.એન્જીન  અને સી.આઈ.એન્જીન વચ્ચેનો તફ વત આપો.  ૦૩ 

 (b) Explain the reason for the need of alternative fuels. 03 
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 (બ) વૈકલ્લ્પક બળતણની જરૂરીય ત ઉભી થવ ન  ક રણો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) List the properties of CNG.  03 

 (બ) CNG ન  ગણુધમો લખો.  ૦૩ 

 (c)  Explain splash lubrication system with a neat sketch.   04 

 (ક) સ્વછ આકૃવતિની મદદથી સ્પ્લેશ લબુ્રીકેશન વસસ્ટમ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) State the purposes of lubrication in I.C. engine. 04 

 (ક) લબુ્રીકેશનન  હતેઓુ જણ વો. ૦૪ 

 (d) Explain thermo-syphon cooling system with a neat sketch. 04 

 (ડ) સ્વચ્છ આકૃવતિની મદદથી થમોસ યફન કુલીંગ વસસ્ટમ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) State the purposes of engine super-charger. 04 

 (ડ) એન્જીન સપુર ચ ર્જરન  હતેઓુ જણ વો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) State the reasons for failing a spark plug. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સ્પ કય પ્લગ વનષ્ફળ થવ ન  ક રણો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List the advantages of MPFI system. 03 

 (અ) MPFI સીસ્ટમન  ફ યદ ઓ જણ વો.  ૦૩ 

 (b) Define (i) Flash point (ii) Fire point (iii) Pour point. 03 

 (બ) વ્ય ખ્ય  આપો (i) ફ્લેશ પોઈન્જટ (ii) ફ યર પોઈન્જટ (iii)પોર પોઈન્જટ. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw valve timing diagram of 4-stroke C. I. engine. 03 

 (બ) 4-સ્ટોક સી.આઈ. એન્જીનનો વ લ્વ ટ ઈમીંગ ડ ય ગ્ર મ દોરો. ૦૩ 

 (c) The following data was recorded for a single cylinder, 2- stroke oil engines. 

The mean effective pressure = 550Kpa, cylinder diameter =21 cm, piston 

stoke 28 cm, engine speed=360 RPM, brake torque =628 N.m. 

Determine (i) Indicated Power (ii) Brake power (iii) Mechanical efficiency 

 

04 

 (ક) ટુ-સ્રોક આઈ.સી. ઓઈલ એન્જીનન   ટેસસ્ટિંગ દરમ્પ્ય ન નીચેની વવગતો મળેલી છે.  

સરેર શ અસરક રક દબ ણ = 550 Kpa,  સીલીન્જડરનો વ્ય સ =21cm, પીસ્ટનનો 
સ્રોક=28 cm, એન્જીન સ્પીડ= 360 RPM ,બે્રક ટોકય =628 N.m.  

તો (i) ઈન્જડીકેટેડ પ વર (ii) બ્રેક પ વર (iii) ય ાંવત્રક દક્ષત  શોધો..  

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain vapour absorption refrigeration system with a neat sketch. 04 

 (ક) સ્વચ્છ આકૃવતિની મદદથી વેપર એબ્શોપયશન રેફ્રીજરેશન સીસ્ટમ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain and represent the vapor compression cycle using P-V, T-S, and P-h 

diagram neglecting super superheating and sub-cooling. 
04 

 (ડ) વેપર ક્મ્પ્પ્રેસન સ યકલ P-V, T-S અને P-h ડ ય ગ્ર મ દોરી સમજાવો.સપુર રહટીંગ 
અને સબ-કુલીગને અવ-ગણવ . 

૦૪ 

  OR  

 (d) Define refrigerant and list the desirable properties of refrigerant. 04 

 (ડ) રેફ્રીજરન્જટની વ્ય ખ્ય  આપી તેન  મ ટે જરૂરી ગણુધમો જણ વો. ૦૪ 
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Q.4 (a) Define following terms: 

(i) Dry bulb temperature (ii) Wet bulb temperature (ii) Humidity ratio. 
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) નીચેન  પદોની વ્ય ખ્ય  આપો : 
(i) સકૂ  ગોળ નુાં ત પમ ન (ii) ભીન  ગોળ નુાં ત પમ ન (ii) હ્યવુમડીટી ગણુોત્તર. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Show following processes on psychometric chart and explain it; 

(i) Heating with humidification (ii) Cooling with dehumidification 

03 

 (અ) સ ઈક્રોમેરરક ચ ટય  ઉપર નીચેની પ્રરક્રય ઓ દશ યવી સમજાવો 
(i) રહટીંગ સ થે હ્યુાંવમડીફીકેશન (ii) કુલીંગ સ થે ડી-હ્યુાંવમડીફીકેશન 

૦૩ 

 (b) Explain automatic expansion valve with help of figure. 04 

 (બ) આકૃવતિની મદદથી ઓટોમરેટક એક્ષ્પ નશન વ લ્વ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain ice-plant with a neat sketch. 04 

 (બ) સ્વચ્છ આકૃવતિની મદદથી આઈસ પ્લ ન્જટ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) The temperature limits of an Ammonia refrigerating system are −10°C and30°C. 

If the gas is dry at the end of compression and there is no under cooling of the 

liquid Ammonia. Plot the system on T-S and P-h diagram, and calculate the COP 

of the cycle. Use the following table for properties of ammonia  

Temperature 

(°C) 
Enthalpy(Kj/kg) Entropy (Kj/kgK) 

hf hfg Sf Sfg 

30 

-10 

323.08 

135.37 

1145.80 

1297.68 

1.2037 

0.5443 

4.9842 

5.4770 
 

07 

 (ક) એક એમોવનય  રેરફ્રજરેન સ યકલ −10° C  અને 30° C ત પમ ન વચ્ચે ક મ કરે 

છે. કોમ્પ્પ્રેશનન  અંતે એમોવનય  સકૂો રહ ે છે અને પ્રવ હી  એમોવનય નુાં અંડર  

કુલીંગ થત ુાં  નથી. વસસ્ટમન ે T-S અને P-h ડ ય ગ્ર મ ઉપર પ્લોટ કરો . તથ  
સ યકલનો COP શોધો. એમોવનય ન  ગણુધમો મ ટે નીચને  ટેબલનો ઉપયોગ 

કરો. 
Temperature 

( °C) 
Enthalpy(Kj/kg) Entropy( Kj/kgK) 

hf hfg Sf Sfg 

30 

-10 
323.08 

135.37 

1145.80 

1297.68 

1.2037 

0.5443 

4.9842 

5.4770  

૦૭ 

    
Q.5 (a) State the purpose of governing for engine and explain any method of 

governing.  

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ગવનીગનો હતે ુજણ વી કોઈ પણ એક ગવનીગ પદ્ધવત સમજવો. ૦૪ 

 (b) Compare between hermetically sealed compressor and open compressor. 04 

 (બ) હમેટીકલ સીલ્ડ કોમ્પ્પ્રેસર અને ઓપન કોમ્પ્પ્રેસની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

 (c) State the difference among   fan, blower and compressor. 03 

 (ક) ફેન, બ્લોવર અને કોમ્પ્પે્રસર વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.  ૦૩ 

 (d) List the factors affecting the location of cold storage.  03 

 (ડ) કોલ્ડ સ્ટોરેજ મ ટે સ્થળ નક્કી કરવ  મ ટેન  અસર કરત  પરરબળોની ય દી 
બન વો.  

૦૩ 

 

.************ 


