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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3351902 Date: 01-05 - 2018      

Subject Name: DESIGN OF MACHINE ELEMENTS 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
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  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define bearing life.  

 ૧. બેર િંગ લ ઇફ્ની વ્ય ખ્ય  આપો.    

 2. Sketch single riveted lap joint.  

 ૨. સસિંગલ ર વેટેડ લેપ જોઈંટ ની સ્વચ્છ આક્રુતી દો ો.   

 3. Write the equation by which angle of twist for a shaft is calculated.  

 ૩. એક સમીક ણ લખો જેન થી શ ફ્ટ ન  ટ્સવસ્ટનો કોણ મ પી શક ય.  

 4. Explain stress concentration.  

 ૪. તણ વ એક ગ્રત  સમજાવો.  

 5. Identify the material-(1) 40 C8 (2) 49 Cr 1 Mo28  

 ૫. પદ થથને ઓળખો- (1) ) 40 C8 (2) 49 Cr 1 Mo28  

 6. Define bearing stress.  

 ૬. બેર િંગ તણ વ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. List different types of design.  

 ૭. જુદ  જુદ  પ્રક  ન  રડઝ ઇનની સચૂિ લખો.  

 8. Enlist the different types of materials used for bearings.  
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 ૮. બેર િંગ મ ટે ઉપયોગમ ાં લેવ ત  સવસવધ પ્રક  ની સ મગ્રીની ય દી 
બન વો. 

 

 9. State the importance of preloading of bolts.  

 ૯. બોલ્ટ્સની પવૂથ લોરડિંગનુાં મહત્વ જણ વો.  

 10. Write the assumptions made in design of thick cylinder.  

 ૧૦. જાડ  સસચલન્ડ ની રડઝ ઇનમ ાં બન વેલ ધ  ણ ઓ લખો.  

    
Q.2 (a) A circular steel pipe has outer diameter of 60 mm and thickness 3 

mm. If allowable tensile stress for the pipe is 60 N/mm2.determine 

the permissible axial load for the pipe. Also find the diameter of 

solid round bar of same material as pipe for the same load. 

03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ગોળ ક   સ્ટીલન  પ ઇપનો 60 મીમી બ હ્ય વ્ય સ અને જાડ ઈ 3 
મીમી. છે. જો પ ઇપ મ ટે મ ન્ય ત ણનુાં તણ વ 60 N / mm2 છે તો 
પ ઇપ મ ટે અનકુળૂ અક્ષીય ભ   નક્કી ક ો. સમ ન લોડ મ ટે પ ઇપ 
ત ીકે સમ ન સ મગ્રીન  ઘન   ઉન્ડ બ  ન  વ્ય સને પણ શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Determine the smallest size of a hole that can be punched in a 12 

mm thick plate, having an ultimate tensile strength of 310 

N/mm2.The allowable compressive stress for the punch is 900 

N/mm2. 

03 

 (અ) 12 mm જાડી પ્લેટ મ ાં સૌથી ન ન મ ાં ન ની સ ઈજ નો હોલ પાંિ ક ી 

શક ય તેની ગણત ી ક ો.જેની ટેંસ ઈલ સ્રેંથ 310 N/mm2 અને 

કોમ્પ્પે્રસસવ સ્રેંથ 900 N/mm2 છે. 

૦૩ 

 (b) Explain overhauling and self locking with respect to power screws. 03 

 (બ) પ વ  સ્ક્રુન  સાંદભથમ ાં ઓવ હોચલિંગ અને સ્વ લોકીંગ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Differentiate between V threads and square threads. 03 

 (બ) વી થ્રેડ અને સ્્વે  થ્રેડ વચ્િેન  તફ વત લખો. ૦૩ 

 (c) Find the efficiency of the single riveted lap joint of 6 mm plates 

with 20 mm diameter rivets having a pitch of 50 mm if ultimate 

tensile, shear and crushing stress is 120, 90 and 180 MPa 

respectively. 

04 
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 (ક) જો ર વેટનો વ્ય સ 20 mm હોય તથ  50 mm ની પીિ હોય તો 6 

mm પ્લે્ની સીંગલ ર વેટેડ લેપ જોઇટની ક યથક્ષમત  શોધો, અહીય  

ટેંસ ઇલ, સશઅ  અને ક્રશ તણ વ અનકુ્રમે 120, 90 અને 180 MPa 

છે. 

૦૪ 

  OR  

 (c) A plate 100 mm wide and 10 mm thick is to be welded to another 

plate by means of parallel fillet welds. The plates are subjected to a 

load of 45 kN. Find the length of the weld, so that the maximum 

shear stress does not exceed 70 N/mm2. 

04 

 (ક) સમ ાંત  પટલ વેલ્ટ્સ દ્વ    100 મીમી પહોળી અને 10 મીમીની જાડી 
પ્લેટને અન્ય પ્લેટમ ાં વેલ્ટડ ક વ મ ાં આવે છે. પ્લેટોને 45 kN લોડને 
આસધન ક વ મ ાં આવે છે. વેલ્ટડની લાંબ ઈ શોધો, જેથી મહત્તમ સશય  
સ્રેસ 70 N / mm2 થી વધી ન શકે. 

૦૪ 

 (d) A cotter joint is designed to resist a load of 50 kN which acts along 

the axes of the rods connected by the cotter. The material of the rod 

and cotter is same and tensile, crushing and shear stresses are 

220,400 and 110 MPa respectively. Find rod diameter ‘d’, spigot 

diameter ‘d1’, and cotter thickness ‘t’ of the joint. Assume Factor of 

safety=4. 

04 

 (ડ) કોટ  સાંયુ્ ત 50 kN લોડને પ્રસતક   ક વ  મ ટે  િ યેલ છે, જે કોટ  

દ્વ    જોડ યેલ સચળય ન  ખણૂ ઓ સ થ ેક મ ક ે છે.  ોડ અન ેકોટ ની 

સ મગ્રી સમ ન છે અને ટેન્સ ઈલ, ક્રશીંગ અને શીય  સ્રેસ 220,400 

અને 110 MPa અનકુ્રમે છે.  ોડ વ્ય સ 'd', સ્સ્પગોટ વ્ય સ d1, અન ે

કોટ ની જાડ ઈ 't' શોધો. સલ મતીન  પર બળ = 4 ની ધ  ણ  ક ો. 

૦૪ 

  OR   

 (d) A knuckle joint withstands a tensile force of 12kN.The material of 

the joint has a tensile strength of 250 N/mm2.factor of 

safety=5.Compressive strength is 250 MPa, shear stress=125 

N/mm2. Find (1) rod diameter (2) diameter and width of the knuckle 

pin. 

04 

 (ડ) એક knuckle સાંયુ્ ત 12kN ત ણ સહન ક વ  મ ટે  િ યેલ છે. 

સાંયુ્ ત ની સ મગ્રી 250 N / mm2 ની ત ણ મજબતૂ ઈ છે. 

સલ મતી પ ીબળ = 5 લો. કોમ્પ્પ્રેસીવ ત ણ 250 MPa છે, શીય   

૦૪ 
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ત ણ= 125 N / mm2છે. (1)  ોડ નો વ્ય સ (2) સપનનો વ્ય સ અને 

પહોળ ઇ શોધો. 

    
Q.3 (a) State the equation for pure bending. Explain each term of the 

equation. 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) શદુ્ધ બેનન્ડિંગ મ ટેનુાં મળૂભતૂ સતૂ્ર જણ વો તથ  તેમ ાં આવતી દ ેક 
સાંજ્ઞ ને સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Define lever, along with its types and applications of each type of 

lever. 

03 

 (અ) ચલવ , તેન  પ્રક  ો અને દ ેક પ્રક  ન  લીવ ન  ઉપયોગો જ્ણ વો. ૦૩ 

 (b) Give the equations for the section modulus for 1) rectangular 2) 

circular sections. 

03 

 (બ) લાંબિો સ અને ગોળ ક   આક્રુતી ન  સે્શન મોડયલુસ મ ટે 

સમીક ણો લખો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) List the different materials for leaf springs. 03 

 (બ) લીફ સ્સ્પ્રિંગ મ ટે સવસવધ મટી ીયલની સચૂિ બન વો. ૦૩ 

 (c) Design the fulcrum pin for a bell crank lever to lift 15kN vertical 

load acting at the end of the shorter arm. The length of the longer 

and shorter arms is 700 mm and 500 mm respectively. Allowable 

shear stress and bearing pressure for the pin is 70N/mm2 and 10 

N/mm2 respectively. Take L/d=1.25. 

04 

 (ક) બેલ કે્રન્ક ચલવ  ન  બે આમથની લાંબ ઈ અનકુ્ર્મે 700 મીમી અને 500 

મીમી છે. ટૂાંક  આમથન  છેડે 15 kN નો વટીકલ લોડ ઉંિ્વ નો છે 

.ચલવ  મ ટે ફલક્રમ સપન ની રડઝ ઇન ક ો પીન મ ટે સલ મત 

બે ીંગ પ્રેશ  10 N/mm2 અને સલ મત સશય  સ્રેસ 70N/mm2  છે. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Determine the width and thickness of the leaves of the leaf spring 

for the truck from the following details: 

04 
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Max. load on spring=150kN, No. of springs=5, Allowable tensile 

stress=600N/mm2 .Span of the spring=1000mm.Maximum 

deflection=80 mm. Total no. of leaves=12 and E=2*105N/mm2. 

 (ક) નીિેન  સવગતો પ થી રકની લીફ સ્સ્પ્રિંગન  પ ટ ની પહોળ ઈ અન ે

જાડ ઈ શોધો: 

સ્સ્પ્રિંગ પ  લ ગતો મહતમ લોડ = ૧૫૦ kN, લીફ સ્સ્પ્રિંગની સાંખ્ય = 

પ,  તણ વ = 600 N/mm2  2. સ્સ્પ્રિંગનો સ્પ ન  = ૧૦૦૦ mm. મહત્તમ 

વીિલન = ૮૦ mm, કુલ પ ટ  ની સાંખ્ય  = 12 અન ે 

E=2*105N/mm2. 

૦૪ 

 (d) Explain the various types of loads acting on a bolt giving 

illustrations. 

04 

 (ડ) બોલ્ટટ પ  લ ગત  સવસવધ પ્રક  ન  લોડ ઉદ હ ણ સ થે લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Define eccentric loading and show the various machine elements 

subjected to eccentric loading with neat sketches. 

04 

 (ડ) ઇસેંરીક લોડની વ્ય ખ્ય  આપો  અને સ્કેિ સ થે ઇસેંરીક લોડ સહન 

ક ત   સવસવધ મશીન એલીમેંટ દશ થવો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Draw a neat sketch for protected type flange coupling and write the 

equation for the design of its key. 

03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સ ુચક્ષત પ્રક  ની ફ્લેંજ કપચલિંગ મ ટે સઘુડ સ્કેિ દો ો અને તેની 
િ વીન  રડઝ ઇન મ ટે સમીક ણ લખો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Classify different types of couplings. 03 

 (અ) સવસવધ પ્રક  ન  કપપ્લિંગ્સનુાં વગીક ણ ક ો. ૦૩ 

 (b) Design a helical compressive spring that sustains the maximum 

load of 12 kN for a deflection of 25 mm. The spring index is 5 and 

the maximum permissible stress for the spring material is 400 MPa. 

Assume G=85 GPa. 

04 
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 (બ) હલેીકલ સાંકુચિત સ્સ્પ્રિંગની રડઝ ઇન ક ો જે 25 એમ.એમ.ની સવિલન 

મ ટે 12 kNન  મહત્તમ ભ  ને જાળવી   ખ ેછે. સ્સ્પ્રિંગ સિૂક ાંક 5 છે 

અને સ્સ્પ્રિંગ સ મગ્રી મ ટે મહત્તમ સ્વીક યથ ત ણ એ 400 MPa. 

Assume G = 85 GPa છે. 

૦૪ 

  OR  

 (b) A solid shaft is transmitting 1 MW power at 240 rpm. Determine 

the diameter of shaft if maximum torque transmitted exceeds the 

mean torque by 20%.Maximum shear stress=60 MPa. 

04 

 (બ) એક ઘન શ ફ્ટ 240 rpm પ  1 મેગ વોટ વીજળીનુાં પ્રસ  ણ ક ે છે. 

જો મહત્તમ ટોકથ 20% સ ે  શ ટોકથ ક ત ાં વધી જાય તો શ ફ્ટન  

વ્ય સને નક્કી ક ો. મહત્તમ સશય  તણ વ = 60 MPa. 

૦૪ 

 (c) Design a Cast Iron flange coupling to connect 2 shafts of 45 mm 

diameter to transmit 20 kW power at 400 rpm. Shear stress for shaft 

and bolt is 50 N/mm2 and crushing stress is 120 N/mm2. Assuming 

starting torque 30% higher than the nominal torque, find the bolt 

diameter, no. of bolts and thickness of the flange. 

07 

 (ક) 400 આ પીએમ પ  20 kW પ વ નુાં પ્રસ  ણ ક વ  મ ટે 45 mm 
વ્ય સન  2 શ ફ્ટને કને્ટ ક વ  મ ટે ક સ્ટ આયનથની ફ્લેંજ કસૂપિંગ 
તૈય   ક ો. શ ફ્ટ અને બોલ્ટટમ ાં 50 N/ mm2 છે અને તીક્ષ્ણ ત ણ 
120 N / mm2 છે. પ્ર  ાંચભક ટોકથ 30% નોમથલ ટોકથ ક ત  વધ  ે છે, 
બોલ્ટટનો વ્ય સ,. બોલ્ટટની સાંખ્ય  અને ફ્લેંજની જાડ ઈ શોધો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) A hydraulic cylinder is subjected to an internal pressure of 15N/mm2. 

Internal diameter of the cylinder is 220mm.Determine the thickness 

of the cylinder if the permissible stress for cylinder is 30 N/mm2. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) હ ઇડ્રોચલક સસચલન્ડ ને 15N / mm2 નુાં આંતર ક દબ ણ ક વ મ ાં આવે 
છે. સસચલન્ડ નુાં આંતર ક વ્ય સ 220mm છે. સસલીંડ ની જાડ ઈ નક્કી 
ક ો જો સસચલન્ડ  મ ટે પ વ નગી આપેલ તણ વ 30 N / mm2 છે. 

૦૪ 

 (b) State application and classification of pressure vessels. 04 

 (બ) પે્રશ  વેસેલ ન ુવગીક ણ અને તેન  ઉપયોગો જણ વો. ૦૪ 

 (c) A ball bearing is subjected to radial load of 10 kN and thrust load of 

4 kN. The inner race of the bearing rotates with 1000 rpm. Expected 

average life of bearing is 5000 hrs. Determine the required basic 

dynamic rating for the bearing. Take X=0.56; Y=1.2; S=1.5 and K=3. 

03 
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 (ક) બોલ બેર િંગને 10 kN  ેરડયલ લોડ અને 4 kN  ેરડયલ લોડ 
આપવ મ  આવે છે. બેર િંગની અંદ ની જાસત 1000 આ પીએમ સ થે 
ફ ે છે. બેર િંગની અપેચક્ષત સ ે  શ જીવન 5000 કલ ક છે. બેર િંગ 
મ ટે જરૂ ી મળૂભતૂ ગસતશીલ  ેરટિંગ નક્કી ક ો. X = 0.56 લો; Y = 
1.2; S = 1.5 અને K = 3 

૦૩ 

 (d) Standardize six shaft speeds between 25 rpm to 2000 rpm using 

preferred numbers. 

03 

 (ડ) સપ્રફડથ નાંબ ોનો ઉપયોગ ક ીને 25 આ પીએમથી 2000 આ પીએમ 
વચ્િેની છ શ ફ્ટ ગસત નક્કી ક ો.  

૦૩ 
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