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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
1.
૧.
2.
૨.
3.
૩.
4.
૪.
5.
૫.
6.
૬.
7.
૭.
8.
૮.
9.
૯.
10.
૧૦.

Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
State general considerations in machine design.
મશીન ડીઝ ઇન ન સ મ ન્ય કાંસીડરે સન જણ વો.
State types of failures of machine elements and explain any one.
મશીન એલીમેંટ ન ફૈ લીયોરન પ્રક ર જણ વો અને કોઇ એક સમજવો.
Define stress concentration and factor of safety.
સ્ટ્રેસ કોંસાંરેસન અને ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ની વ્ય ખ્ય આપો.
State any four machine elements subjected to direct stress.
ડ યરે ક્ટ સ્ટ્રેસ અસર કરત ચ ર મશીન એલીમેંટ જણ વો.
Which are the applications of knuckle joint ?
નકલ જોઇંટની એપ્લીકેસન કઇ છે ?
State advantages of power screw.
પ વર સ્ટ્ુન ફ યદ જણ વો.
State fundamental equation of pure bending with notations.
પ્યોર બેંડીગન મુળ સમીકરણો તેન નોટે સન સ થે જણ વો.
Classify pressure vessels.
પ્રેસર વેસલ્સ નુ વગીકરણ લખો.
State commonly used bearing materials.
સ મન્યપણે વપર ત બેરીંગ મટીરીયલ જણ વો.
Define antifriction bearing and journal bearing.
એંટીફ્રિક્સન બેરીંગ અને જરનલ બેરીંગની વ્ય ખ્ય આપો.
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03
૦૩

03
૦૩

Q.2

(a)

પ્રશ્ન. ર

(અ)

Determine the force required to cut the 60 mm diameter blank from 5 mm
thick plate . Ultimate shear stress for the plate material, τu = 350 N/mm^2.
5 મી.મી. જાડ ઇવ ળી પ્લેટમ થી 60 મી.મી. વ્ય સનો બ્લેંક ક પવ મ ટે જરુરી

(a)
(અ)

બળ શોધો. પ્લેટ નો અલ્ટીમેટ સ્ત્રેસ , τu = 350 N/mm^2
OR
Write applications of preferred numbers.
પ્રીફડડ નમ્બર ની ઉપયોગગત લખો.

(b)

Determine the standard sizes of 6 round bars having smallest diameter of 20

લો.
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03

(બ)

mm and largest diameter of 64 mm.
20 મી.મી. ન નો વ્ય સ અને 64 મી. મી.

મોટો વ્ય સ ધર વત ગોળ

૦૩

સગળય ની 6 સ્ટ્ટ ડ
ાં ડડડ સ ઇઝ શોધો.
OR
(b)
(બ)

Explain failures of Riveted joints..
રીવેટેડ જોઇંટની ફેઇલીયોર સમજાવો

03
૦૩

(c)

Determine the following dimensions of a cotter joint to resist axial load of 30
KN. [σt] = 55 N/mm^2 , [τ] = 45 N/mm^2 , [σc] = 100 N/mm^2.Take
t=d1/4.
1. Inner diameter of socket 2. Collar diameter of spigot end.
30 કી. ન્યુટન એગિયલ્લોડ મ ટે કોટરન નીચેન મ પો શોધો. 1. સોકેટનો

04

(ક)

(c)
(ક)

(d)

(ડ)

ઇનર વ્ય સ . 2. સ્ટ્પીગોટ છે ડ નો કોલર વ્ય સ. [σt] = 55 N/mm^2 , [τ] = 45
N/mm^2 , [σc] = 100 N/mm^2.Take t=d1/4.
OR
Knuckle joint with axial tensile load of 15 kn. [σt] = 80 N/mm^2 , [τ] = 60
N/mm^2 , [σc] = 150 N/mm^2. Find diameter of rod and pin.
15 કી. ન્યુટન એગિયલ લોડ મ ટે નકલ જોઇંટ મ ટે ન નીચેન મ પો શોધો.
રોડ અને પપનન વ્ય સ. [σt] = 80 N/mm^2 , [τ] = 60 N/mm^2 , [σc] = 150
N/mm^2.
Two 12 mm thick plates are joined with single riveted lap joint using 15 mm
rivet diameter. If the pitch for the rivet is 50 mm, determine the strength of
the joint. [τ] = 90 N/mm^2 , [σc] = 160 N/mm^2.
12 મી.મી. જાડ ઇ ધર વતી બે પ્લેટ્સને સીંગલ રીવેટેડ લેપ જોઇન્ટ મ ટે 15

૦૪

04
૦૪

04

૦૪

મી.મી. વ્ય સ ધર વતી રીવેટ દ્વ ર જોડવ મ આવે છે . જોઇન્ટની સ્ત્રેંથ શોધો.

(d)
(ડ)
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. 3

(અ)

[τ] = 90 N/mm^2 , [σc] = 160 N/mm^2.
OR
Write design procedure for lever
લીવરની ડીઝ ઇન રીત લખો.

04
૦૪

A rocker arm having included angle of 140 deg. Between arms, maximum
load of 3 kN is acting at the valve end (tappet end). The length of the tappet
end arm 150 mm and cam end 200 mm . for lever take h=2.5b . Find
dimensions of lever cross section. [σb]lever = 70 N/mm^2.
રોકર આમડ વચ્ચે નો ખુણો 140 deg. છે . ટે પેટ આમડની લબ ઇ 150 મી.મી. છે .

03

૦૩

અને કેમ આમડની લબ ઇ 200 મી.મી. છે . for lever take h=2.5b . લીવરન

(a)

(અ)

આડછે દ ન મ પો શોધો. [σb]lever = 70 N/mm^2.
OR
A semi elliptical spring with 900 mm span and 55 mm width of leaves is
fixed in a centre using 50 mm wide band . If thickness of each leaf is 5
mm.Determine the number of leaves to sustain 5500 N load in centre . [σb]
= 490 N/mm^2.
સેમી ઇલીપ્ટીકલ સ્પસ્ટ્પ્રિંગ મ લીવ્સ 900 મી.મી. સ્ટ્પ ન અને 55 મી.મી.
પહોળ ઇ ન છે . 50 મી.મી. પહોળ ઇન બેંડ મધ્યમ

(b)

03

૦૩

છે . દરે ક લીફની જાડ ઇ

5 મી.મી. છે . મધ્યમ 5500 N લોડ લ ગતો હોય તો લીવ્સની સાંખ્ય શોધો.
A hollow shaft having 240 mm internal and 320 mm external diameter rotates
2/4

03

(બ)

(b)

(બ)

at 120 rpm and transmit 3000 hp power. Determine the stress induced in the
shaft
240 મી.મી. આંતફ્રરક વ્ય સ અને 320 મી.મી. બ હ્ય વ્ય સ ધરવતો પોલો શ ફ્ટ
120 rpm થી 3000 hp પ વર આપે છે . તો તેમ ઉદભવતો સ્ત્રેસ શોધો.
OR
A pulley is fixed on a 100 mm diameter shaft with the help of 100 mm long
key . The shaft is required to transmit 6000 N.m torque with the help of key.
Determine the dimensions of the key. σuc = 500 N/mm^2., τu = 250 N/mm^2.
Take F.S. = 5
100 મી.મી. વ્ય સ વ ળ શ ફ્ટ ઉપર 100 મી.મી. લાંબ ઇ વ ળી કી થી પુલીને

૦૩

03

૦૩

ફીટ કરે લ છે . આ કી થી શ ફ્ટ દ્વ ર 6000 N.m ટોકડ પુરો પ ડવ નો છે . તો કી
(c)

ન મ પો શોધો. σuc = 500 N/mm^2., τu = 250 N/mm^2. Take F.S. = 5
Estimate the power transmission capacity of a muff coupling having shaft
diameter of 80 mm , muff diameter of 150 mm rotating at 150 rpm . [τ]shaft =
50 N/mm^2. [τ]muf =10 N/mm^2

04

(ક)

મફ કપલીંગ ની પ વર રાંસ્ટ્મીસન કેપેસીટી શોધો. શ ફ્ટ વ્ય સ 0 મી.મી. અને

૦૪

મફ વ્ય સ 150 મી.મી. છે . ઝડપ 150 rpm .છે . [τ]shaft = 50 N/mm^2. [τ]muf
=10 N/mm^2

(c)

(ક)

OR
A closed coil helical spring operates for the load range of 2000 N to 2500 N
.The deflection is 6 mm. Mean diameter of coil is 36 mm . and spring index
is 6 G = 0.83x105 N/mm2. Determine wire diameter and number of active
coils.
એક ક્લોસ્ટ્ડ હેગલકલ સ્ટ્પ્રીંગ પર 2000 N થી 2500 N નો રેં ન્જ લોડ લ ગે છે .

04

૦૪

સ્ટ્પ્રીંગનુ ડીફ્લેકસન 6 મી.મી. અને કોઇલનો મીન વ્ય સ 36 મી.મી. છે .જો G
= 0.83x105 N/mm2
(d)

(ડ)

હોય તો વ યર નો વ્ય સ અને એક્ટીવ કોઇલની સાંખ્ય

શોધો.
A flange coupling transmit 15 Kw power at 200 rpm.Maximum torque is 25
% higher than full load torque. Determine the diameter of shaft and number of
bolts. [τ]shaft = 40 N/mm^2
ફ્લેંજ કપલીંગ 15 Kw પ વર , 200 rpm થી ર સ
ાં મીટ કરે છે . મહત્તમ ટોકડ 25

04

૦૪

% ફુલ ટોકડ થી વધ રે છે .શ ફ્ટ નો વ્ય સ અને બોલ્ટની સાંખ્ય શોધો.[ τ]shaft =
40 N/mm^2
OR
(d)

(ડ)

A spindle of drilling machine is subjected to a maximum load of 10 kN
During operation. Determine the diameter of solid column. If tensile stress is
40 Mpa. The eccentric distance is 400 mm.
ડ્રીલીંગ મશીનનો સ્પસ્ટ્પિંડલ પર ક યડ દરમ્ય ન 10 kN ન મહત્તમ લોડ આવે

04

૦૪

છે . મશીનન સોલીડ સ્પસ્ટ્પિંડલનો વ્ય સ શોધો . ટે નસ ઇલ સ્ટ્રેસ 40 Mpa. છે .
એસેનરીક અંતર 400 મી.મી. છે .
Q.4
પ્રશ્ન. ૪

(a)
(અ)

Explain detail classification of pressure vessels.
પ્રેસર વેસલ નુ ડીટૈ લ વગીકરણ સમજાવો.

03
૦૩
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(a)
(અ)
(b)

(બ)

OR
State main considerations for the design of pressure vessels.
પ્રેસર વેસલની ડીઝ ઇન મ ટે મુખ્ય કાંસીડરે સન જણ વો.

03
૦૩

A cylinder with 150 mm inside diameter and 15 mm plate thickness is
subjected to internal pressure of 5 n/mm^2. Determine hoop stress,
longitudinal stress and maximum shear stress in the cylinder .
એક નળ ક ર પ્રેસર વેસલ નો આંતરીક વ્ય સ 150 મી.મી. અને જાડ ઇ 15
મી.મી. છે . તેમ આંતરીક દબ ણ

04

૦૪

5 n/mm^2 છે . હપ
ુ ,લોંજીટુડીનલ અને

મહત્તમ શીયર સ્ટ્રેસ શોધો.
(b)

(બ)

OR
A hydraulic type testing machine has a capacity of 1000 kN. The piston
diameter is 250 mm and maximum permissible stress for the cylinder is 100
Mpa. Determine the thickness of the cylinder.
1000 kN કેપેસીટી વ ળુ એક હ ડ્રોલીક ટે સ્ટ્ટીંગ મશીન છે . પીસ્ટ્ટન નો વ્ય સ

04

૦૪

250 મી.મી. છે . મહત્તમ પરમીસબલ સ્ટ્રેસ 100 Mpa હોય તો નળ ક રની
(c)

(ક)

જાડ ઇ શોધો.
Design a spigot and socket type cotter joint to connect two similar rod
subjected to 75 kN. Axial load in both the direction. [σt] = 50 N/mm^2 , [τ]
= 40 N/mm^2 , [σc] = 100 N/mm^2. Find only Diametric dimensions.
બે સરખ રોડ વ ળ સોકેટ અને સ્ટ્પીગોટ ટ ઇપ કોટર જોઇન્ટ ની ડીઝ ઇન કરો.

07

૦૭

બન્ને ફ્રદશ મ એગિયલ લોડ 75 kN. લ ગે છે . [σt] = 50 N/mm^2 , [τ] = 40
N/mm^2 , [σc] = 100 N/mm^2.. ફક્ત વ્ય સ વ ળ મ પો શોધો.
Q.5

(a)

પ્રશ્ન. ૫

(અ)

The basic load rating for the selected bearing is 50 kN. If the expected bearing
life is 6000 Hours. Calculate the permissible equivalent load for the bearing at
500 rpm. K=3 .
પસન્દગીની બેરીંગ મ ટે બેસીક લોડ રે ટીંગ 50 kN છે . બેરીંગ લ ઇફ 6000
કલ ક છે . 500 rpm પર બેરીંગ પર આવતો

04

૦૪

પરમીસીબલ ઇક્વીવેલટાં લોડ

(b)
(બ)

શોધો. K=3
State comparison of antifriction and journal bearing .
એંટીિીક્સન અને જરનલ બેરીંગ ની સરખ મણી કરો.

04
૦૪

(c)
(ક)

State applications of leaf springs.
લીફ સ્ટ્પ્રીંગની એપ્લીકેસન જણ વો.

03
૦૩

(d)
(ડ)

State requirement of good couplings.
સ ર કપલીંગ ની જરુફ્રરયતો દસ ડ વો.

03
૦૩

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