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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. Each question carry equal marks (14 marks)

Q.1

(a)

Define following properties of fluid and give the unit of each property.
(i) Dynamic viscosity (ii) kinematic viscosity (iii)Density (iv) Specific volume
(v)Surface tension (vi)Bulk modulus(vii)Specific density
State and derive Pascal’s Law.

07

(a)

Define following terms:
(i) Stream line (ii) Streak line(iii)Path line (iv) Stream tube
(v)Co-efficient of discharge (vi) Co-efficient of velocity(vii) Reynold’s
number

07

(b)

State the limitation of Bernoulli’s equation and derive it from energy equation.
OR
A pipe having diameter of 30cm at point ‘A’ and 40cm at point ‘B’. Point ‘A’
and ‘B’ are at 3 meter and 7 meter up from the datum respectively. Flow rate
through pipe is 0.7 m3/sec. If pressure at point ‘A’ is 5 meter of water, find the
pressure at point ‘B’.

07

Differentiate between notch and weir and derive an equation for discharge
over rectangular notch.
Water flows through a triangular notch of 1200, under a head of 50cm.
Calculate discharge in litre/sec, if coefficient of discharge is 0.6.
OR
Derive an expression for measuring disharge through venturimeter.
A horizontal venturimeter 20cm X 10cm is use to measure flow of oil of
specific gravity 0.8. Rate of flow of oil is 0.75m3/sec. If venture meter
constant is 0.98, find deflection of oil -mercury manometer.

07

Explain the construction and working of centrifugal pump with neat sketch.
Also state the fault and remedies of a centrifugal pump.
A centrifugal pump discharges water at the rate of 50 lit/sec against 25 meter
head. Find the power required to drive pump, if the head loss is 14 meter and
overall efficiency is 85.5%.
OR
Explain the construction and working of Pelton wheel.
Discuss the important of specific speed of a turbine. Find the specific speed
and state types of turbine, if head is 25 meter and the speed is 150rpm and the
power is 7.5MW.

07

Explain the working of the following Hydraulic machines with neat sketch.
(i)
Hydraulic accumulator (ii) Hydraulic press.
Draw symbols used in pneumatic circuit.

07

(b)
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Q.5

(a)
(b)

(i)Electric motor (ii) Hydraulic pump (iii) Hydraulic motor (iv) Double
acting cylinder (v) Manual shut off valve (vi)Fixed displacement Air
compressor (vii)Elbow Tee, cross-section.
OR
(i) Write the purpose of Air vessel in reciprocating pump.
(ii) Draw neat sketch of the Gear pump and label its main parts on it.
Explain the Reynolds experiment with neat sketch.

07
07
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ગુજરાતી
પ્રશ્ન. ૧

અ નીચેના દર્ાાવેલ તરલ ના ગુણધર્મો ની વ્યાખ્યા આપી યુનીટ લખો.

૦૭

(૧) ડાયનેમર્મક સ્નનગ્ધતા (૨) કાયનેર્મેટીક સ્નનગ્ધતા(૩) ઘનતા(૪) મવમર્ષ્ટ કદ
(૫) સર્ફે સ ટેં ર્ન (૬) બલ્ક ર્મોડયુલસ (૭) મવમર્ષ્ટ ઘનતા

પ્રશ્ન. ૨

બ પાનકલ નો મનયર્મ લખો અને સાબબત કરો.

૦૭

અ નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો. (૧) નરીર્મ લાઇન (૨) નરીક લાઇન(૩) પાથ

૦૭

લાઇન (૪) નરીર્મ ટયુબ (૫) મનકાસ ગુણાાંક (૬) વે ગ ગુણાાંક (૭) ) રે નોલ્ડ નાંબર
બ બનોલીનુાં સર્મીકરણ ર્સ્તત સ ૂત્ર નો ઉપયોગ કરી સાબબત કરો અને તેની ર્મયાાદા

૦૭

લખો.
અથવા
બ એક પાઇપ નો વ્યાસ બબિંદુ ‘A’ આગળ 30 cm છે અને બબિંદુ‘B ’ આગળ 40cm છે .

૦૭

બબિંદુ ‘A’ 3 meter અને બબિંદુ ‘B’ 7 meter ડેટર્મ ની ઉપર છે . પ્રવાહ નો દર 0.7
m3/secજો બબિંદુ ‘A’ આગળ નુાં દબાણ 5 meter ઓર્ફ વોટર હોય તો બબિંદુ‘B આગળ
નુાં દબાણ ર્ોધો.
પ્રશ્ન. ૩

અ નોચ અને વીયર વચ્ચેનો તર્ફાવત લખો અને લાંબચોરસ નોચ ઉપર થી થતા

૦૭

મનકાસ ર્માટેન ુાં સ ૂત્ર ર્મેળવો.
બ 1200 ના ખ ૂણાવાળી મત્રકોણાકાર નોચ ઉપર થી 50cm ર્ીર્ા હેઠળ પ્રવાહી વહેત ુાં

૦૭

હોય ત્યારે નોચ ર્માથી મનકાસ ર્ોધો. મનકાસ ગુણાાંક 0.6 લો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૩

અ વેંચ્યુરી મર્મટર વડે તરલ નો મનકાસ ર્માપવા ર્માટેન ુાં સ ૂત્ર ર્મેળવો.

૦૭

બ એક 20cm X 10cm ક્ષૈમતજ વેંચ્યુરી મર્મટર નો ઉપયોગ 0.8. મવમર્ષ્ટ ઘનતા વાળા

૦૭

તેલ નો પ્રવાહ ર્માપવા ર્માટે થાય છે . તેલ નો મનકાસ 0.75m3/sec છે . જો ર્મીટર
નો ગુણાાંક 0.98 હોય તો તેલ પાસ વાળા ર્મેનોમર્મટરર્માાં થત ુાં ડીફ્લેકર્ન ર્ોધો.
પ્રશ્ન. ૪

અ સેંરીર્ફયુગલ પમ્પ ની રચના અને કાયા આક્રુમતની ર્મદદ થી સર્મજાવો. તથા ૦૭
સેંરીર્ફયુગલ પમ્પની ખાર્મીઓ અને તે દૂ ર કરવાના ઉપાયો જણાવો.
બ એક સેંરીર્ફયુગલ પમ્પ ને 50 lit/sec ના દરે 25 meter ઉંચાઇ એ પાણી પહોંચાડવાનુાં ૦૭
છે . જો ર્ીર્ા વ્યય 14 meter અને કાયા દક્ષતા 85.5% હોય તો પમ્પ ને ચલાવવા
જોઇતી ર્સ્તત ર્ોધો.
અથવા

પ્રશ્ન. ૪

અ પેલ્ટન વ્હીલ ની રચના અને કાયા સર્મજાવો.

૦૭

બ ટબાાઇન ર્માટે નપેર્ીફર્ફક નપીડ ની અગત્યતાની ચચાા કરો. એક ટબાાઇન 25 meter

૦૭

હેડ અને 150 rpm થી 7.5MW પાવર પેદા કરે છે તો તેની નપેર્ીફર્ફક નપીડ ર્ોધો
અને ટબાાઇન નો પ્રકાર જણાવો.
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પ્રશ્ન. ૫

અ નીચેના હાઇડ્રોબલક ર્મર્ીન નાાં કાયાકારી મસદ્ાાંત નવચ્છ આક્રુમત ની ર્મદદ થી

૦૭

સર્મજાવો.(૧) હાઇડ્રોબલક એક્યુમ્યુલેટર (૨) હાઇડ્રોબલક પ્રેસ
બ ન્યુર્મેફટક સફકિટ ર્માાં વપરાતા મસમ્બોલ્સ દોરો. (૧) ઇલેક્ટ્તરકર્મોટર (૨) હાઇડ્રોબલક

૦૭

પાંપ (૩) હાઇડ્રોબલક ર્મોટર (૪) ડબલ એતટીંગ સીલીંડર (૫) ર્મેન્યુલ ર્ટ ઓર્ફ
વાલ્વ (૬) ફર્ફતસ ડીસપ્લેઅર્મેંટ એર કોમ્પ્રેસર (૭) એલબો ટી, ક્રોસ જકર્ન
ાં
અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ (૧) રે સીપ્રોકેટીંગ પાંપ ર્માાં વાયુપાત્ર (એર વેસલ) નો હેત ુ લખો.

૦૭

(૨) ગીયર પાંપ ની નવચ્છ આક્રુમત દોરો અને તેના પર તેના મ ૂખ્ય ભાગો દર્ાાવો.
બ નવચ્છ આક્રુમતની ર્મદદ વડે રે નોલ્ડ નો પ્રયોગ સર્મજાવો.
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