
1/3 

Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-5  EXAMINATION –WINTER- 2019 

Subject Code:3351901 Date: 26-11-2019   

Subject Name: THERMAL ENGINEERING-II 

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. 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. Define supercharging and scavenging.  
 ૧. સુપરચ જાંગ અને સ્કેવેન્જાંગની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 2. State functions of piston ring and fly wheel for I C Engine.  
 ૨. આઇ.સી. એાંજન મ  પપસ્ટન રી ાંગ તથ  ફ્લ યવ્હીલ નુાં ક યય જણ વો.  

 3. Define mean effective pressure and brake power of an I.C. Engine.  
 ૩. આઇ.સી. એાંજનમ ાં સરરે શ અસરક રક દબ ણ અને બ્રેક પ વરની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. What is CNG? State advantages of CNG as fuel.  
 ૪. CNG શુાં છે? તેન  ફ યદ  સમજાવો.  

 5. List four advantages of MPFI System.   
 ૫. MPFI સીસ્ટમ વ પરવ ન ાં ચ ર ફ યદ  લખો.  

 6. Define ton of refrigeration and coefficient of performance.   
 ૬. ટન ઓફ રફે્રીજરશેન અને કોએફીપસએાંન્ટ ઓફ પેફોમંસ ની વ્ય ખ્ય  આપો.    

 7. State chemical formula of R-11 and R-12 refrigerant.  
 ૭. R-11અન ેR-12 રફે્રીજરાંટ ન  ર સ યણીક સુત્રો લખો.  

 8. Define Air-conditioning.  
 ૮. એર કાંડીસપનાંગ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 9. Define relative humidity and dew point temperature?   
 ૯. રીલેપટવ હ્યુપમડીટી અને ડયુ પોઇાં ટ ત પમ નની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 10. Name any four thermal insulation used in vapour compression 
refrigeration system? 

 

 ૧૦. વેપર કોમ્પ્પ્રેશન રપેફ્રજરેશેન રણ લીમ ાં વપર ત  કોઇ પણ ચ ર થમયલ ઇાં સ્યુલેશનન  

ન મ આપો.  

 

    Q.2 (a) Differentiate between two stroke and four stroke cycle I.C. Engine.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) બે ફટક  અને ચ ર ફટક  વ ળ  આઇ.સી. એાંજન વચ્ચે તફ વત લખો.  ૦૩ 

  OR  
 (a) Differentiate between C.I. and S.I. engine.  03 
 (અ) સી.આઇ. અને એસ. આઇ. એાંજન વચ્ચે તફ વત લખો.  ૦૩ 

 (b) Explain fuel supply system of I.C. engine with sketch.  03 
 (બ) આઈ.સી. એાંજનની ફયુઅલ સ્લ ય પસસ્ટમ સ્કેચ દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  
 (b) Explain the working of fuel pump with neat sketch.  03 
 (બ) ફયુઅલ પમ્પ્પપ ની ક યય પધ્દ્રતી સ્કેચ સ થે સમજાવો.  ૦૩ 
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 (c) Draw sketch of LPG Conversion kit used in petrol fueled vehicle.  04 
 (ક) પેટર ોલ ચપલત વ હનો મ ટે LPG કન્વજયન કીટ મ ટેનો સ્કેચ દોરો. ૦૪ 

  OR  
 (c) Discuss the safety issue while using CNG and LPG as fuels.  04 
 (ક) સી.એન.જ અને એલ.પી.જ. ન  વપર શ દરપમય ન ર ખવી પડતી સ વચેતી વણયવો.  ૦૪ 

 (d) State the purpose of governing of I.C. Engine and explain any one method of 
governing of I.C. Engine.  

04 

 (ડ) આઇ.સી. એાંજનની ગવનનાંગ પસસ્ટમનો હેતુ જણ વી કોઇ પણ એક આઇ.સી. 

એાંજનની ગવનનાંગ રીત સમજાવો.  
૦૪ 

  OR  
 (d) State different types of scavenging methods and explain cross flow 

scavenging.  
04 

 (ડ) સ્કેવેંપજાંગ ની પવપવધ પધ્દ્રપત જણ વો તથ  ક્રોસ ફલો સ્કેવેંપજાંગ સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) List different expansion devices used in VCRS and explain any one? 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વેપર કોમ્પ્પ્રેશન રપેફ્રજરેશેન રણ લીમ ાં વપર ત  જુદ  જુદ  એક્ષપ ાંશન ડીવ ઇઝની 

ય દી બન વી કોઇ પણ એક સમજાવો.  
૦૩ 

  OR  
 (a) List properties of refrigerants.  03 
 (અ) રપેફ્રજરેંશન ન  ગુણધમોની ય દી બન વો. ૦૩ 
 (b) List different evaporator used in VCRS and explain any one?  03 
 (બ) વેપર કોમ્પ્પ્રેશન રપેફ્રજરેશેન રણ લીમ ાં વપર ત  જુદ  જુદ  ઇવેપોરટેરની ય દી બન વી 

કોઇ પણ એક સમજાવો. 
૦૩ 

  OR  
 (b) Give classification of refrigerants.  03 
 (બ) રપેફ્રજરન્ટસ નુાં વગનકરણ કરો. ૦૩ 

 (c) Explain vapour compression cycle on P-V, T-S and P-h diagram. 04 

 (ક) વેપર કોમ્પ્પરેસન સ યકલ ને P-V, T-S અન ેP-h ડ ય ગ્ર મની મદદથી સમજાવો. 

સમજાવો.લ્ 

સમજાવો. 

૦૪ 

   
OR 

 

 (c) Draw schematic diagram of simple vapor absorption system and explain its 
working?  

04 

 (ક) સ દી વેપર એબ્સો્સયન રણ લીનો સ્કેમેટીક ડ ય ગ્ર મ દોરો અને તેનુાં ક યય સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) The following readings were obtained during the testing of four stroke 
cycle. Engine stroke= 40cm, Bore= 24cm, Speed= 250 rpm, Mean 
effective pressure= 6.65 bar, Net brake load= 850N, Brake drum 
radius= 75cm, Fuel used= 0.21 m3/min, C.V= 18,690 kg/ m3 .Calculate: 
(1) Indicated power (2) Brake power (3) Indicated thermal efficiency 
(4) Brake thermal efficiency. 

04 

 (ડ) નીચેન  અવલોકનો ચ ર સ્રોક સ ઇકલ એાંજન પર ટેસ્ટ દરપમય ન નોાંધવ મ ાં આવ્ય  

છે. એાંજન સ્રોક =૪૦ સેપમ, બોર= ૨૪ સેપમ , ઝડપ=૨૫૦ આરપીએમ, સરરે શ 

અસરક રક દબ ણ=૬.૬૫ બ ર, નેટ બ્રેક લોડ= ૮૫૦ ન્યુટન, બ્રેક ડરમ નો radius =૭૫  

સેપમ, ફ્યુલ વપર શ= ૦.૨૧ m3/min,સી.વી= ૧૮,૬૯૦ kg/ m3 , તો શોધો  (૧)  

ઇાં ડીકેટેડ પ વર (૨) બ્રેક પ વર (૩) ઇાં ડીકેટેડ થમયલ દક્ષત  (4) ) બ્રેક થમયલ દક્ષત .  

૦૪ 

  OR  
 (d) In a test of single cylinder four stroke oil engine, the following 

observations are available: Cylinder diameter= 30cm, Stroke length= 
45cm, Speed= 300rpm, Mean effective pressure= 6bar, Brake drum 
diameter= 1.8m, Brake rope diameter= 2cm, Net brake load= 1.5KN. 
Calculate: (1) Indicated power (2) Brake power (3) Mechanical 

04 



3/3 

efficiency. 
 (ડ) નીચેન  અવલોકનો પસાંગલ પસપલાંડર લો સ્પીડ ચ ર સ્રોક સ ઇકલ ઓઇલ એાંજન પર 

ટેસ્ટ દરપમય ન નોાંધવ મ ાં આવ્ય  છે. પસપલાંડર નો વ્ય સ= ૩૦ સેપમ , સ્રોક =૪૫ સેમી, 

ઝડપ=૩૦૦ આરપીએમ, સરરે શ અસરક રક દબ ણ=૬ બ ર, બ્રેક ડરમ નો વ્ય સ =૧.૮ 

મી, બ્રેક રોપ ડ ય પમટર=૨ સેમી, નેટ બ્રેક લોડ= ૧.૫ કીલોન્યુટન, તો શોધો  (૧)  

ઇાં ડીકેટેડ પ વર (૨) બ્રેક પ વર (૩) ય ાંપત્રક ક્ષમત .  

૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain the working of water cooler?  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) વોટર કુલરની ક યયરચન  વણયવો.  ૦૩ 

  OR  
 (a) Describe working of window air conditioner with neat sketch.  03 
 (અ) પવન્ડો એર કાંડીશનર નુ ક યય આકુ્રપત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Write short note on Biodiesel. 04 
 (બ) બ યો ડીજલ ઉપર ટુકનોધ લખો. ૦૪ 

  OR  
 (b) Describe advantages and disadvantages of Natural gas. 04 
 (બ) ર કુ્રપતક વ ય ુન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  વણયવો.  ૦૪ 

 (c) A theoretical VCRS system works between -70C and 270C. The vapor is 
dry and saturated at the end of reversible adiabatic compression. 
Assuming no under cooling and evaporation by throttle valve, 
determine (a) COP (b) power required by compressor to remove 3 
KJ/sec of heat. The properties of refrigerant are as under:  

Temperatur
e 

(0C) 

Enthalpy(KJ/kg) Entropy (KJ/kg) 

hf hfg Sf Sg 

-7 -30 1298 -0.108 4.75 
+27 115 1173 427 4.33 

 

07 

 (ક) એક થીયોપરટીકલ VCRS સીસ્્મ -૭ ૦સે અન ે૨૭ ૦સે વચ્ચે ક યય કર ેછે.રીવપસયબલ 

એડીય બેટીક કાંમ્પ્પરેસન ન  અાંતે વર ળ સુકી અન ેસાંતુપ્ત છે. થ્રોટલ વ લ્વ મ ાં અાંડર 

કુલી ાંગ અન ે ઇવોપેરસન થતુ નથી એમ ધ રી,ગણત રી કરો (એ) COP (બ) ૩ 

KJ/sec પહટ હટ વવ  જરુરી કાંમ્પ્પરેસર પ વર. રપેફ્રજરન્ટ ન  ગુણધમો નીચ ેમુજબ છે. 
Temperatur

e 
(0C) 

Enthalpy(KJ/kg) Entropy (KJ/kg) 

hf hfg Sf Sg 

-7 -30 1298 -0.108 4.75 
+27 115 1173 427 4.33  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain heating with humidification process on psychometric chart. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ યકોમેપટર ક ચ ટય  ની મદદથી હીટી ાંગ વીથ હ્યમુીપડપફકેશન રપક્રય  સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain the effect of sub cooling and superheating on performance of 
VCRS?  

04 

 (બ) સબકુલી ાંગ અને સુપરહીટી ાંગથી વેપર કોમ્પ્પ્રેશન રપેફ્રજરેશેન રણ લીની પરફોમંસ પર 

થતી અસર સમજાવો. 
૦૪ 

 (c) Write comparisons between Hermetically sealed compressor & Open 
compressor. 

03 

 (ક) હરમેપટકલી સીલ્ડ કોમ્પ્પ્રેસર તથ ઓપન કોમ્પ્પ્રેસર વચ્ચેની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 (d) What are the different problems to be faced while using alternative fuels?  03 
 (ડ) ઓલ્ટેનેટીવ ફ્યુલ્સન  વપર શ દરપમય ન કઇ કઇ મુશ્કેલીઓનો સ મનો કરવો પડે છે?  ૦૩ 

 

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


