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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • REMEDIAL EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 361907 Date: 17-09-2013        
Subject Name: Refrigeration and Air Conditioning 
Time: 03:00 pm - 05:30 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) Classify the refrigeration system and state the applications of refrigeration. 07 
 (b) Draw and compare the P-v and T-s diagram of reverse carnot cycle and 

Bell-Coleman cycle. Also derive the COP expression for Bell-Coleman 
cycle.  

07 

Q.2 (a) Classify the compressor used in refrigeration. Explain the construction of 
any one with a drawing. 

07 

 (b) Explain the working of capillary tube with a figure and also state its 
advantages and disadvantages.  

07 

  OR  
 (b) An ice produces 10  tonnes  of  ice  in 12 hours using Ammonia. It is 

rejected heat at 40oC  and maintain the temperature at -10oC .Find assuming 
dry compression  (i) COP (ii) Mass flow rate of NH3. Use following 
properties of  NH3. Take  Kp= 2.82 KJ/kg K  

Ts 
o C 

P 
bar 

Vg 
m3/kg 

hf 
KJ/kg 

hg 
KJ/kg 

Sf 
KJ/kg K 

Sg 
KJ/kg K 

-10 o C 2.86 0.418 134.95 1431.4 0.544 5.477 
40 o C   15.30 0.086 371.47 1472.0 1.360 4.877 

 

07 

Q.3 (a) Define refrigerant. State the difference between primary refrigerant and 
secondary refrigerant. 

07 

 (b) State and explain the desirable properties of refrigerant. 07 
  OR  

Q.3 (a) Expalin working of ice plant with line digram. 07 
 (b) Explain the working of Li-Br absorption system with the help of a neat 

sketch.  
07 

Q.4 (a) State the necessity of insulation and write in short about thermocole , cork 
and fiber glass. 

07 

 (b) Moist air is 35 o C and has specific humidity 20gm/kg. Using table find 
(i) Partial pressure of vapour (ii) Degree of saturation and (iii) Dew point 
temperature. Take barometric pressure 101.35 KPa ( 760 mm of Hg)    

07 

  OR  
Q. 4 (a) Explain the construction of packaged plant with a figure. 07 

 (b) Explain the working of window air conditioner  with a figure and compare 
it with spilt ac.  

07 

Q.5 (a) Draw and explain the flow diagram for air handling system and label its 
various elements. 

07 

 (b)  An air conditioned room has two glass windows each of 10 m2  area, 
situated in west on 20 o N latitude. Determine the cooling load at 6 P.M. 
from the following data : 
Outdoor condition: 30 o C dbt and 20% R.H. 

07 
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Indoor condition: 24 o C dbt and 50 % R.H. 
Uo glass = 6.4 W/ m2   o C 
Shading co-efficient= 0.56 
Time lag = 5 hrs 
Take Fc= 0.56 and FR= 0.58. 

  OR   
Q.5 (a) Explain difference between IHG and ICL and also describe the flywheel 

effect. 
07 

 (b) Define sensible and latent heat load with the list of various sources which 
contribute to the sensible heat load and latent heat load. 

07 

************ 
જુરાતી 

. 1 અ ર જરશન િસ ટમ ુ ંવગ કરણ કરો અને ર જરશનના ઉપયોગો જણાવો. 07 
 બ રવસડ કાન ટ સાયકલ અને બેલ-કોલમેન સાયકલ ના P-v અને T-s 

ડાયા ામ દોર  તેને સરખાવો તેમજ બેલ-કોલમન સાયકલ માટ COP ુ ં ૂ  

તારવો.  

07 

   
. 2 અ ર જરશનમા ંવપરાતા કો ેસર ુ ંવગ કરણ કરો તેમજ તેમાથંી કોઈ પણ  

એકની રચના આ ૃિત સાથે સમજવો.  

07 

 બ કપીલર  ટ બુ ુ ંવ કગ આ ૃિત સાથે સમજવો તેમજ  તેના ફાયદા અને ગેર- 

ફાયદા જણાવો. 

07 

  અથવા  

 બ એક આઈસ લા ટ 12 કલાક મા ં10 ટન બરફ બનાવે છે. તે 40 oC  પર હ ટ 

ૂર કર છે, અને  -10 o C તાપમાન ળવે છે. ાય કો ેસન  ગણી શોધો (i) 

COP (ii) NH3 . નો માસ લો રટ. NH3  ના ણુધમ  નીચે જુબ છે.  
Kp= 2.82 KJ/kg K   

Ts 
o C 

P 
bar 

Vg 
m3/kg 

hf 
KJ/kg 

hg 
KJ/kg 

Sf 
KJ/kg K 

Sg 
KJ/kg K 

-10 o C 2.86 0.418 134.95 1431.4 0.544 5.477 
40 o C 15.30 0.086 371.47 1472.0 1.360 4.877 

 

07 

  . 3 અ ર જર ટની યા યા આપો તેમજ  ાયમર  અને સેક ડર   ર જર ટ 

વ ચેનો      તફાવત જણાવો. 

07 

 બ ર જર ટના જ ૃર  ણુધમ  જણાવી તે ણુધમ  સમ વો.    07 
  અથવા  

. 3 અ આઈસ લા ટ ુ ંવ કગ લાઈન ડાય ામની મદદથી સમ વો.  07 
 બ Li-Br એ સોપશન િસ ટ મ ુ ંવ કગ આ ૃિત સાથે સમ વો.    07 

  . 4 અ ઈ લુશેનની જ ૃ રયાત જણાવો  તેમજ  થમ કોલ, કોક અને ફાઈબર લાસ 

િવશે ૂંકમા ંલખો.    

07 

 બ ભીની હવા 35 oC અને તેની િવિશ ટ આ તા 20gm/kg છે. ટબલનો ઉપયોગ 

કર  શોધો (i) વેપર ુ ં િશક દબાણ (ii) ડ ી ઓફ સે રુશન અને (iii) 

07 
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ઝાકળાકં. 

બેરોમીટર સર 101.35 KPa  લો ( 760 mm of Hg)    
  અથવા  

. 4 અ પેક ડ લા ટની રચના આ ૃિત સાથે સમ વો તેમજ તેના િવિવધ ગોના 

નામો દશાવો. 

07 

 બ િવ ડો એર ક ડ શનર ુ ંવ કગ આ ૃિત સાથે સમ વો તેમજ તેને લીટ  એર 

ક ડ શનર સાથે સરખાવો.   

07 

. 5 અ એર હ ડલ ગ સી ટમનો લો ડાય ામ દોર ની સમ વો  07 
 બ એક એરક ડ શનર ૃમની બે બાર ઓ દરક  10 m2  એર યાવાળ  છે અને 

પ ચમમા ં20 o N અ ાં  પર છે, તો સાજંના 6 વાગે નીચેની િવગતો પરથી 

કાચની બાર  માટ ુલ ગ લોડ શોધો     

આઉટ ડોર ક ડ શન=  30 o C dbt અને 20% R.H. 

ઈન ડોર ક ડ શન=  24 o C dbt and 50 % R.H. 
Uo glass = 6.4 W/ m2   o C 
શેડ ગ કોએ ફિશ ટ = 0.56 

ટાઈમ લેગ= 5 કલાક  

Take Fc= 0.56 and FR= 0.58 લો. 

07 

  અથવા  

. 5 અ IHG અને ICL વ ચેનો તફાવત સમ વો તેમજ લાય હ લ ઈફ ટ પણ 

સમ વો.    

07 

 બ સે સીબલ અને લેટ ટ હ ટ લોડની યા યા આપો તેમજ સે સીબલ અને 

લેટ ટ હ ટ લોડ પેદા કરતા સોસ સના નામો લખો.   

07 

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

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com

