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Instructions:
1.
Attempt any five questions.
2.
Make Suitable assumptions wherever necessary.
3.
Figures to the right indicate full marks.
4.
Use of programmable and Communication aids are strictly prohibited.
5.
Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6.
English version is authentic.

Que.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Answer any SEVEN out of ten.
State various methods of power transmission.
State various applications of power transmission with example.
Mention applications of soldering.
Name various basic machine tools used in manufacturing.
In which unit, the steam coming out from boiler is measured?
State any two applications of steam prime movers.
In heavy duty four wheeler, which type of engine is widely used?
Why it is needed to replace lubricating oil in engine frequently?
What do you mean by pneumatics?
List the types of material handling equipment.

14

Que.2

(A) Discuss use of mechanical engineering in day to day life.
OR
(A) State causes and remedies of general accidents in power transmission.
(B) Differentiate between gas welding and arc welding.
OR
(B) Discuss precautions to be taken for safety during arc and gas welding.
(C) State application of steam boilers.
OR
(C) State application of steam turbine.

5

(A) Explain working principle of 4-stroke petrol engine with neat sketch.
OR
(A) Explain working principle of 4-stroke diesel engine with neat sketch.
(B) Discuss common troubles and their remedies for an engine.
OR
(B) Discuss applications of four stroke SI engine.
(C) Draw neat sketch of Cocharan boiler.
OR
(C) Draw neat sketch of any two boiler mountings.

5

(A) Define following with SI unit. 1. Pressure 2. Density
OR
(A) Define following with SI unit. 1. Velocity 2. Viscocity
(B) State applications of compressed air.
OR
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Que.3

Que.4

5

4
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4
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Que.5

(B) Mention types of air compressors.
(C) Explain working principle of centrifugal pump with neat sketch.
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(A) State the criteria for selection of material handling equipment.
(B) Discuss need of material handling equipment.
(C) State advantages and disadvantages of belt conveyor.
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Que.1
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દળભ થ
ાં ી કોઇણ સ તન જલ ફ આો.

1.  લય ટ્ સ
ાં ભીળનની વલવલધ યીતો જણ લો.
2.  લય ટ્ સ
ાં ભીળનન ઉમોગો ઉદ હયણસહ સભજાલો.

3. સોલ્ડયીંગની ઉમોગીત જણ લો.
4. ઉત્ દનભ લય ત વલવલધ ફેઝીક ભળીન ટુલ્સન ન ભ રખો.
5. ફોઇરયભ થ
ાં ી ફહ ય નીકતી લય ને ક્ય એકભોભ ભ લ ભ આલે છે ?
6. સ્ટીભ પ્ર ઇભ મ ૂલયન કોઇણ ફે ઉમોગો જણ લો.
7. ચ ય ૈડ લ  બ યે લ હનભ ાં મુખ્મત્લે ક્ય પ્રક યનુ એંજીન લય મ છે ?
8. એંજીનનુ લ્યુબ્રીકેટીંગ ઓઇર થોડ સભમ ફ દ ફદરવુ ળ ભ ટે જરૂયી છે ?

9. ન્યુભેટીક્સ એટરે શુ?ાં
10. ભટીયીમર હેંડરીંગ ભ ટેન સ ધનોનુ રીસ્ટ ફન લો.
Que.2

(A) યોજફયોજન જીલનભ વભકેનીકર ઇજનેયીન ઉમોગો જણ લો.
OR

5

(A)  લય ટ્ સ
ાં ભીળનભ અકસ્ભ ત થલ ભ ટે ન ક યણો અને તેન ઉ મો દળ ાલો
(B) ગેસ લેલ્ડીંગ તથ આકા લેલ્ડીંગ લચ્ચેનો તપ લત આો.
OR

5

(B) ગેસ લેલ્ડીંગ તથ આકા લેલ્ડીંગભ સર ભતી ભ ટે ન ઉ મો જણ લો.
4

(C) સ્ટીભ ફોઇરયન ઉમોગો જણ લો.
OR
(C) સ્ટીભ ટફ ાઇનન ઉમોગો જણ લો.
Que.3

(A) 4-સ્ટ્ોક ેટ્ોર એંજીનનો ક મા વસધધ ત
ાં આક્રુતીસહ સભજાલો.
OR

5

(A) 4-સ્ટ્ોક ડીઝર એંજીનનો ક મા વસધધ ત
ાં આક્રુતીસહ સભજાલો.
્
(B) એંજીનભ ઉદ્દબલતી
સભસ્મ અને તેન નીલ યણ ભ ટે ન ઉ મો જણ લો.
OR

5

(B) 4-સ્ટ્ોક એસ. આઇ. એંજીનન ઉમોગો જણ લો.
(C) કોચયણ ફોઇરયની સ્લચ્છ આક્રુતી દોયો.
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OR
(C) કોઇણ ફે ફોઇરય ભ ઉંટીંગની સ્લચ્છ આક્રુતી દોયો.
Que.4

(A) નીચેન ભ ટે વ્મ ખ્મ અને એસ. આઇ. એકભ જણ લો. 1. દફ ણ 2. ઘનત
OR

4

(A) નીચેન ભ ટે વ્મ ખ્મ અને એસ. આઇ. એકભ જણ લો. 1. લેગ 2. સ્સ્નગ્ધત
3

(B) દફ ણલ ી હલ ન ઉમોગો જણ લો.
OR
(B) એય કમ્પ્પ્રેસયન પ્રક ય જણ લો.

Que.5

(C) સેંટ્ીપરુગર મ્પ્ નો ક મા વસધધ ત
ાં આક્રુતીસહ સભજાલો.

7

(A) ભટીયીમર હેંડરીંગ સ ધનોની સાંદગીભ ટે ન યીફો દળ ાલો.

5

(B) ભટીયીમર હેંડરીંગ સ ધનોની જરૂયીમ ત જણ લો.

5

(C) ફેલ્ટ કન્લેમયન પ મદ અને ગેયપ મદ ઓ જણ લો.

4
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