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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)
(b)

Define factor of safety. State the factors affecting it.
What is standardization ? State its importance.
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Q.2

(a)

A cotter Joint is to resist an axial load of 40KN. The allowable stresses are
σ T=70N/mm2 τ =55N/mm2 and σcr =140N/ mm2
Find i) Diameter of Rod ii) Diameter of spigot rod and iii) width and
thickness of cotter
A Double riveted lap joint is to be used to connect two M.S.plates 10mm
thick. The diameter and pitch of the rivets are 20mm and 60mm
respectively. The allowable stresses for the plates and riveters are σ T
=60N/ mm2 , τ =50N/ mm2 and σcr =80N /mm2 Find i) Strength of joint ii)
Efficiency of joint
OR
State advantages, limitation and application of knuckle joint.
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(b)

(b)
Q.3

(a)

(b)

Q.3

(a)
(b)

A rocker arm has two arms 180mm and 200mm in length. The included
angle between the arm is 1500 . It exerts a maximum load 0f 3.2KN at the
valve end at a distance of 180mm from the fulcrum pin Centre. If the
allowable stresses are σ T= 75 N/mm2 τ =60 N/mm2 and Pb =10 N/mm2
Find (i) Diameter and Length of fulcrum pin, If l/dp =1.2 (ii) Crosssection of rocker arm near the boss if h/b =2.5
Calculate the Spring wire diameter and active number of turns for a closely
coiled helical spring from the following data
Range of service load ……………..2KN to 4KN
Spring deflection
……………..7m
Spring Index
……………..5
Spring shear stress
…………….400N/ mm2
Modulus of rigidity
………………8.3x104 N/mm2
OR
State the function and Explain design procedure of leaf spring.
A flange coupling is required to transmit 60KW at 250 rpm Find
a) Shaft diameter if τ = 60MPa
b) Number and size of bolts if, τ bolt = 25 MPa
c) Thickness and diameter of flange.
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Q.4

(a)

(b)

Q. 4

(a)

(b)

Q.5

(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)
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Define eccentric loading. The frame of a “C” clamp has a regular section
of 90mm x 45mm. A maximum clamping load of 30KN is acting at a
distance of 155mm from the inner edge of the frame. Find the maximum
and minimum stresses induced in the frame section
Derive the equation for thin cylinder - pressure vessel relating to internal
diameter, internal gauge pressure and thickness.
OR
The cover of hydraulic press cylinder is secured by means of three steel
bolts. The inner diameter of cylinder is 80mm and the maximum water
pressure is 12MPa. If the allowable stress for the bolt material is 45Mpa,
find size of the bolts
A hydraulic press cylinder has internal diameter of 400mm and thickness
of 100mm. If the maximum circumferential pressure is 60 N/mm2. Find
the brusting pressure
Differentiate between journal bearing and antifriction bearing.
The compressive load on a screw jack is 50KN. Determine the diameter of
the screw and the height of nut if the allowable compressive stress for
screw material is75 N/mm2
And allowable bearing pressure for the bronze nut for low velocity is 16N/
mm2. Assume single start screw threads having 2 threads per cm
OR
Define Bearing. List the various bearing materials.
Define “Torsion”. State the fundamental eqation of twisting moment,
stating the meaning of each notations
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ફકટર
ઓફ સેફટ ની યાખાયા આપો. અને ફકટર
ઓફ સેફટ ને અસર
કરતા પર બળો જણાવો
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ટાડડૉઈઝેશન એટલે #ુ તેની અગ&યતા સમ(વો
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એક કોટર જોઈટને 40KN ના એ*+સયલ લોડ નો સામનો કરવા નો છે .
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ુ
માય ટસીસ
નીચે .જબ
છે .
σ T=70N/mm2 τ =55N/mm2 and σcr =140N/ mm2 તો નીચેની િવગતો શોધો.
(અ) રોડ નો યાસ (બ) પીગોટ ના મોટા છે ડા નો યાસ (ક) કોટર ની
પફોડાઈ અને (ડાઈ.
A

10 mm (ડ
જોઈટ

બે એમ.એસ. 2લેટો ને જોડવા માટ એક ડબલ ર વેટડ લેપ
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ુ
વાપરવા નો છે . 3રવેટ નો ડાયામીટર તથા પીચ અ56મે
20 mm


અને 60mm છે . ર વેટ માટ ના માય 7સીસ
σ T =60N/ mm2 , τ =50N/
mm2 and σcr =80N /mm2

હોઈ તો (અ) ર વેટડ જોઈટની 7થ
(બ) ર વેટડ જોઈટની કાય9દ;તા
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A

VYJF
નકલ જો<ટ ના ફાયદા ,મયા9દા અને ઉપયોગો જણાવો
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V

એક રોકર આમ9ના બે આમ9ની લંબાઈ 180mm અને 200mm છે . બે આમ9
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ુ 1500 છે . તે વાBવનાછે ડ ફલ6મ પીનથી 180mm Cતર 3.2
વ@ચેનો Aણો

KN Dટલો મહEમ લોડ ઉ&પન કર છે . જો માય ટસીસ
are σ T= 75
N/mm2 τ =60 N/mm2 અને Pb =10 N/mm2 નીચેની િવગતો શોધો.
(અ) ફલ6મ પીનનો ડાયામીટર અને લંબાઈ
નIક રોકર આમ95 ુ 6ોસ- સેકસન
A

l/dp =1.2 છે . (બ)બોસ

h/b =2.5 લો.
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એક કલોઝડ કોઈલ હલીકલ
KLગ Cગે નીચેની િવગતો આપેલી છે .

સિવMસ લોડની રજ

એક........ 2KN to 4KN

KLગ 5 ુ ડ Nલે+શન

.......7mm


KLગ ઈડ;

KLગ નો શીયર 7સ

......... 5
........... 400 N/mm2

ુ
મોડQલસ
ઓફ ર Iડ ટ ........ 8.3x104 N/mm2
આ KLગ નો વાયર ડાયામીટર અને એકટ વ ટન9 ની સંRયા શોધો.
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લીફ *Kગ ના

VYJF
કાયS લખો અને લીફ *Kગ ની ડ ઝાઈન ની ર ત
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સમ(વો
A

એક Nલેજ ક2લLગ વડ 250 rpm પર 60KW પાવર

7ાસમીટ કરવા નો

07

છે . તો નીચેની િવગતો શોધો.
a) શાફટ ડાયામીટર જો

τ = 60MPa હોઈ તો.

b) બોBટ ની સંRયા અને ડાયામીટર τ bolt = 25 MPa
c) Nલેજ ની (ડાઈ અને ડાયામીટર.
5|`Gv$
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એસે7 ક લોડLગ એટલે #ુ? “C”+લેTપની Uમનો
આડછે 90mm x 45mm

લTબચોરસ આકાર છે . 30KN નો મહEમ +લેTપLગ ફોસ9 Uમની
Cદરની

ધારથી 155mm ના Cતર લાગે છે . તો Uમના
આડછે દમાં ઉ&પન થતા
ુ
 શોધો.
મહતમ અને Qનતમ
7સ

A
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 કલ શેલ માટ તેનો ઈટરનલ ડાયામીટર તે5 ુ ઈVનલ ગેજ
થીન ફર
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Kેસર અને તેની (ડાઈ સાથે સંબધીત સમીકરણ Kથિપત કરો.
VYJF
એક હાઈWોલીક Kેસના સીલીડર5 ુ કવર Xણ ટ લ બોBટ વડ ફ ટ કરવામા
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આવેY ુ છે . સીલીડર નો Cદરનો યાસ 80mm છે અને પાણી5 ુ મહEમ
 યલ માટ માય ટસાઈલ

 45Mpa,હોય
દબાણ 12MPa છે .જો બોBટ મટર
7સ
તો બોBટની સાઈઝ શોધો.
A

07

એક હાઈWોલીક Kેસના સીલીડરનો Cદરનો યાસ 400mm અને (ડાઈ
 60 N/mm2
100mm છે . મહEમ સક9 Tફરનશીયલ 7સ

થી વધે ન3હ તો
3/4

સીલીડર માટ \ટLગ Kેસર શોધો.
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જન9લ બેરLગ અને એટ 3Uકશન બેરLગના તફાવત લખો.
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A

એક ] Dક ના ] પર 50KN નો લોડ લાગે છે . તો ]નો ડાયામીટર અને
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 યલ માટ માય કોTKેિસવ 7સ
 75 N/mm2
નટ ની ઊચાઈ શોધો. ] મટર
લો,અને \ોઝની નટ5ુ ઓછ વેલોસીટ માટ માય બે3ર_ગ Kેસર 16N/mm2
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લો. િસ_ગલ ટાટ9 કવર
`ેaમાં 1cm માં 2 `ેડ લો.
VYJF
બેરLગ ની યાRયા આપો
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 યલ જણાવો.
િવિવધ બેરLગ મટર
A

ટોસ9નની યાRયા આપો. 3ટવટLગ મોમેટ5 ુ . ૂળc ૂત સમીકરણ દશા9વો અને
 નોટશન

દરક
ના અથ9

જણાવો
************
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