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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.
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1) explain stress concentration and methods to reduce it .
2) Define factor of safety and explain factors for F.O.S.
Classify stresses and explain each with example.

07

Find six standard speeds between 250 to 1400 rpm.
Design knuckle joint for maximum tensile load of 10 KN., σt = 80 n/mm^2,
τ=50 n/mm^2 , σbr= 35 n/mm^2.
OR
Cotter joint for 100 KN load ,cotter thickness = 0.25 spigot diameter ,
[σt] = 60 n/mm^2, [τ] =48 n/mm^2 , [σc] =100 n/mm^2.Find spigot diameter,
spigot collar diameter ,spigot collar thickness

07
07

A bell crank lever has horizontal short arm of 125 mm , and lift the load of
2250 N. A vertical effort arm is 250 mm . Design fulcrum pin, if, [τ] =70
n/mm^2 and [Pb] =10 n/mm^2.
Find the bending stress and deflection in semi elliptical leaf spring has
following data.
1. central load = 8 kn 2. Effective span 900 mm 3. Width of leaves =50 mm.
4. Leaves thickness = 5 mm. 5. no. of leaves =10 (including 2 full length
leaves) .take E = 2x10^5 n/mm^2
OR
Design a compression helical spring to take load of 700 N .The maximum
compression on the spring is 25 mm. The spring index is 8 . take , [τ] = 325
Mpa and G = 84000 Mpa.
List various parts subjected to direct twisting moment. A flange coupling is
required to transmit 60 kw at 250 rpm. Find shaft and bolt diameter, no. of
bolts ,flange thickness and flange diameter. , [τ]shaft = 60 Mpa and [τ]bolt =
25 Mpa.

07

What is eccentric loading? list machine elements subjected to eccentric
loading
A “ c” clamp carries a vertical load of 25 KN. With rectangle cross
section.Eccenticity is 150mm. Take safe tensile stress of 100 n/mm^2. find
section of clamp body if h= 2b .
OR
Define pressure vessel. Classify and state design equations used for pressure
vessel.
200 mm internal diameter and 3 mm thick cast iron pipe has 1.2 n/mm^2
water pressure inside pipe. Find hoop stress, longitudinal stress and max.
Shear stress.
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1. Advantages and disadvantages of antifriction bearing.
2. Difference between journal bearing and antifriction bearings.
A ball bearing under 4 KN redial load and 5 KN thrust load with 2600 rpm
working for 5 years,300 days and 10 hours/day. Find basic dynamic load
rating.
OR
Explain bearing characteristic number and factors for selection of antifriction
bearing.
Write different steps for shaft design.
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ુ રાતી
ગજ
પ્રશ્ન. ૧

1) પ્રતિફ સંકેન્દ્ણ સભજાલી િેને ધટાડલાની ધ્ધતિ સભજાલો.

અ

૦૭

2) સુયક્ષાગુણકની વ્માખ્મા આી િેના મુલ્મને અસય કયિા યીફો
જણાલો..
પ્રશ્ન. ૨

બ સ્ત્રેસનુ લગીકયણ કયો અને દયે કને દાખરાથી સભજાલો.

૦૭

અ 250 થી 1400 rpm લચ્ચે 6 સટાંડડડ ઝડ ળોધો.

૦૭

બ ભહત્તભ 10 KN. ખેચાણફ ભાટે નકર જોઇંટ ની ડડઝાઇન કયો. ,σt = 80

૦૭

n/mm^2, τ=50 n/mm^2 , σbr= 35 n/mm^2. રો.
અથવા
બ 100 KN ખેચાણફ ભાટે સ્સગોટ ડામાભીટય , સ્સગોટ કોરય ડામાભીટય,

૦૭

સ્સગોટ કોરય જડાઇ ળોધો. cotter thickness = 0.25 spigot diameter ,
[σt] = 60 n/mm^2, [τ] =48 n/mm^2 , [σc] =100 n/mm^2 રો.
પ્રશ્ન. ૩

અ ફેર ક્રેંક રીલયના આડા નાના હાથા ની રંફાઇ 125 mm છે જે 2250 N લજન

૦૭

ઉચકલા ભાટે છે . ઉબા પ્રમત્ન ફ હાથા ની રંફાઇ 250 mm છે . આેર સટે સ
ભાટે પરક્રભ ીન ડડઝાઇન કયો. , [τ] =70 n/mm^2 and [Pb] =10 n/mm^2.
બ સેભી ઇરીપ્ટીકર રીપ સ્સપ્રિંગ ના આેર ડેટા ભાટે ફેંડીગ સરે સ અને ડીપરેકન

૦૭

ળોધો.
1. central load = 8 kn 2. effective span 900 mm 3. width of leaves =50 mm.
4. leaves thickness = 5 mm . 5. no. of leaves =10 (including 2 full length
leaves) .take E = 2x10^5 n/mm^2
અથવા
પ્રશ્ન. ૩

અ 700 N રોડ ભાટે કોમ્પ્પ્રેસન હેરીકર સ્સપ્રિંગ ની ડડઝાઇન કયો. સ્સપ્રિંગનુ ભહત્તભ

૦૭

કોમ્પ્પ્રેસન 25 mm છે . સ્સપ્રિંગ ઇંડેક્ષ 8 છે . [τ] = 325 Mpa and G = 84000 Mpa.
રો.
બ ડમયે ક્ટ ટ્લીસટીગ ભોભેંટ અસય હેથ આલિા બાગો ની માદી કયો.

૦૭

60 kw ાલય અને 250 rpm ઝડે કામડ કયિા ફ્રેંજ કરીગ ભાટે ળાફ્ટ અને
ફોલ્ટ ના વ્માસ ,ફોલ્ટની સંખ્મા , ફ્રેંજનો વ્માસ અને ફ્રેંજની જાડાઇ ળોધો.
[τ]shaft = 60 Mpa and [τ]bolt = 25Mpa રો.
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પ્રશ્ન. ૪

અ એસેંત્રીક રોડીગ એટરે શુ? એસેંત્રીક રોડીગ ની અસય હેથ આલિા ભળીન

૦૭

બાગો ની માદી કયો.
બ રંફચોયસ આડછે દ લાા સી ક્રેમ્પ્ ય 25 KN રોડ આલે છે . એસેંત્રીસીટી

૦૭

150 mm છે . સેપ ટેનસાઇર સ્ત્રેસ 100 n/mm^2. સી ક્રેમ્પ્ના આડછે દ ળોધો.
h= 2b રો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૪

અ પ્રેસય લેસર ડીપાઇન કયો. પ્રેસય લેસર નુ લગીકયણ કયો અને િેની ડીઝાઇન

૦૭

ભાટેના સુત્રો દળાડલો.
બ કાસટ આમડન ાઇ નો ઇનર્ટડ ર વ્માસ 200 mm અને જાડાઇ 3 mm છે . િેભા

૦૭

1.2 n/mm^2 દફાણ લાળુ ાણી લહે છે . હુ સ્ત્રેસ , રોનજીત્ડુનર સ્ત્રેસ અને
ભહત્તભ ળીમયે સ્રેસ ળોધો.
પ્રશ્ન. ૫

અ 1)એંટીડિક્સન ફેયીગ ના પામદા અને ગેયપામદા રખો.

૦૭

2) જયનર ફેયીંગ અને એંટીડિક્સન ફેયીંગ નો િપાલિ રખો.
બ 2600 rpm ઝડ લાી , 4 KN યે ડીમર રોડ અને 5 KN થ્રસટ રોડ હેથની

૦૭

ફોર ફેયીંગ 5 લયસ ભાટે , 300 દીલસ /લયસ અને 10 કરાક/દીલસ કામડ કયે
છે . આ ફેયીંગ નો ફેસીક ડામનેભીક રોડ યે ટીંગ ળોધો.
અથવા
પ્રશ્ન. ૫

અ ફેયીંગ કેયેક્ટયીસટીક નંફય સભજાલો અને એંટીડિક્સન ફેયીંગ ની સંદગી

૦૭

ભાટેના પેક્ટય સભજાલો.
બ ળાફ્ટ ડીઝાઇન ભાટેના દો સભજાલો.

૦૭
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