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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- III  EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code: 3331903 Date: 17-05-2019     

Subject Name: Fluid Mechanics And Hydraulic Machines 

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:  (a)Ideal Fluid (b) Newtonian Fluid  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો : (અ) આદશશ ફ્લ્યઇુડ (બ) ન્યટુીનયન ફ્લ્યઇુડ  

 2. 1 bar = ______________Pa              1 stoke = __________cm2/s  

 ૨. 1 bar = ______________Pa              1 stoke = __________cm2/s  

 3. Define : (a) Path line  (b) Stream Tube   

 ૩. વ્ય ખ્ય  આપો : (અ) પ થ ઇ ઇન (બ) ટ્રીમીમ ટ બુ  

 4. State Eulers Equation.  

 ૪. યઇુર ન ુસમીકરણ જણ વો.  

 5. State advantages of Moody’s Chart  

 ૫. મડુીઝ ચ ટશ  ન  ફ યદ  જણ વો.  

 6. What is priming? Explain different methods of priming.   

 ૬. પ્ર ઇમીંગ એટઇે શ?ુ પ્ર ઇમીંગ ની જુદી જુદી રીતો સમજાવો.  

 7. Draw symbols for Vacuum pump and Hydro pump.  

 ૭. વેક્યમુ પમ્પ અને હ ઇડ્રો પમ્પ ની સાંજ્ઞ  દોરો.  

 8. Sketch pneumatic pressure regulator.  

 ૮. ન્યમેુટીક પે્રસર રેગ્યઇેુટર ની આકૃ્રતત દોરો.  

 9. Differentiate between impulse and reaction turbine.  

 ૯. ઇમ્પ્સ અને રીએક્શન ટબ શઇન વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.  

 10. What are the limitations of Bernoulli’s Equation?  

 ૧૦. બનોઇી સમીકરણ ની મય શદ ઓ જણ વો.   

    
Q.2 (a) Explain capillarity in thin glass tube. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ક ચ ની પ તળી નળી મ ાં સજાશતી કેશવ હકત  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Determine dynamic viscosity of a fluid having 0.525 × 10-5 m2 kinematic 

viscosity and 0.950 specific gravity. 

03 

 (અ) 0.525 × 10-5 m2 વેગીય ટ્રીનીગ્ધત  અને 0.950 તવતશષ્ટ ઘનત  ધર વત  
ફ્લ્યઇુડ ની બલઇય ટ્રીનીગ્ધત  શોધો. 

૦૩ 
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 (b) State and explain Pascal’s Law. 03 

 (બ) પ ટ્રીક્સ નો નીયમ જણ વો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) What is the working principle of manometer? Explain construction and 

working of inclined tube manometer.  

03 

 (બ) મેનોમીટર નો ક યશતસધધ ાંત શ ુછે? ત્ ાંસી ટ બુ મેનોમીટર ની રચન  અને ક યશ 
સમજાવો. 

૦૩ 

 (c) Explain construction and working of Burdon tube pressure gauge. 04 

 (ક) બડોન ટ બુ પે્રસર ગેજ ની રચન  અને ક યશ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) A simple U tube mercury manometer is being used for measuring pressure of 

fluid of specific gravity 0.75 flowing through a pipe. Center of pipe is 30 cm 

below the level of mercury in right Limb. If the difference of mercury level 

between right and left limb is 60 cm, determine pressure of flowing fluid.  

04 

 (ક) એક પ ઇપ મ  વહતે  ૦.75 તવતશષ્ટ ઘનત  ધર વત  ફ્લ્યઇુડન ુદબ ણ મ પવ  
મ ટે એક સીંપઇ ય ુટ બુ મેનોમીટર વપર ય છે. પ ઇપ ન ુકેંદ્ર જમણી બ જુ 
ન  છેડ  મ  પ ર  ન  ઇેવઇ કરત  30 સેમી નીચે છે. જો જમણી અને ડ બી 
બ જુ ન  છેડ મ  પ ર  ની સપ ટી નો તફ વત 60 સેમી હોય તો વહતે  ફ્લ્યઇુડ 
ન ુદબ ણ શોધો. 

૦૪ 

 (d) A single cylinder single acting reciprocating pump is used to supply water to 

a height of 30 m using 50 mm diameter 40 m long pipe. It runs at 40 rpm. If 

friction factor for pipe material is 0.008, determine volume flow rate and 

efficiency of the pump. Diameter of cylinder of pump: 15 cm, Stroke: 30 cm. 

pump consumes 1.65 kW power. 

04 

 (ડ) એક તસિંગઇ તસઇીંડર, તસિંગઇ એક્ટીંગ રેસીપ્રોકેટીંગ પમ્પ 30 m ઉંચ ઇ એ 50 
mm વ્ય સ ની 40 m ઇ ાંબી પ ઇપથી પ ણી પહોચ ડે છે. જો પ ઇપ મટરીયઇ 
નો ફ્રીક્શન ફેક્ટર 0.008 હોય તો પાંપ નો નીક સદર  અને તેની ક યશદક્ષત  
શોધો. પાંપ ન  સીઇીંડર નો વ્ય સ: 15 cm , ટ્રીમોક: 30 cm. 

૦૪ 

  OR  

 (d) i. A turbine produces 10 MW power with 25 m head at 150 rpm. 

Determine specific peed and type of turbine. 

ii. A centrifugal pump discharges 4000 liter per minute water at 20 m 

head. If pump efficiency is 85 % determine power required to run the 

pump. 

04 

 (ડ) i. એક ટબ શઇન 25 m હડે અને 150 rpm થી 10 MW પ વર પેદ  કરે છે.  
   ટબ શઇનની ટ્રીપેસીફીક ટ્રીપીડ અને પ્રક ર જણ વો. 

ii. એક સેંમીફયગુઇ પાંપ 20 m હડે પર 4000 ઇીટર પ ણી પ્રતત મીનીટે 
સપ્ઇ ય કરે છે. જો પાંપ ની ક યશદક્ષત  85 % હોય તો પાંપ ચઇ વવ  
મ ટે જરૂરી પ વર શોધો 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain Lagrangian and Eulerian approach used for study in fluid Kinematics. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ફ્લ્યઇુડ ક ઇનેમેટીક્સ ન  અભ્ય સ મ ટેન  ઇ ાંગે્રજીઅન તેમજ યઇેુરીયન 
એપ્રોચ સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  
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 (a) Write continuity equation and prove it. 03 

 (અ) સ તત્ય સમીકરણ ઇખો અને સ બીત કરો. ૦૩ 

 (b) Velocity of a jet of diameter 60 mm is 18 m/s. It strikes with a wheel having 

series of vanes moving with 6 m/s speed. Determine (1) Force exerted on 

vanes (2) Work done by jet. 

03 

 (બ) 60 mm વ્ય સ ન  જેટ નો વેગ 18 m/s છે. તે શ્રેણીબધધ પ ાંખોવળ  ચક્ર સ થે 
અથડ ય છે. પ ાંખો ની ગતી 6 m/s છે તો (1) પ ાંખો પર ઇ ગત ુબળ (2) જેટ 
દ્વ ર  થત ુક યશ શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain different types of fluid flow. 03 

 (બ) જુદ  જુદ  પ્રક ર ન  ફ્લ્યઇુડ ફ્લઇો સમજાવો ૦૩ 

 (c) What is Reynold’s Number? Explain Reynold’s experiment with sketches.  04 

 (ક) રેનો્ડ આંક એટઇે શ?ુ રેનો્ડ નો પ્રયોગ આકૃ્રતત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) What is water hammer? What are its effects? What are its causes and how it 

can be prevented? 

04 

 (ક) જઇ આઘ ત એટઇે શ?ુ તેની શ ુઅસરો છે? તેન  ક રણો શ ુછે અને તે કેવી 
રીતે રોકી શક ય? 

૦૪ 

 (d) Explain construction and working of Hydraulic Accumulator with sketch. 04 

 (ડ) જઇીય એક્યમુ્યઇેુટર ની રચન  અને ક યશ આકૃ્રતત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain construction and working of Hydraulic lift with sketch. 04 

 (ડ) જઇીય ઇીફ્લટ ની રચન  અને ક યશ આકૃ્રતત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Derive Bernoulli’s equation from Euler’s equation. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) યઇુર ન  સમીકરણ પરથી બનોઇીન ુસમીકરણ ત રવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain construction and working of Pradntal Pitot tube used for flow 

measurement with sketch. 

03 

 (અ) નીક સ મ પવ  મ ટે વપર તી પ્ર ન્ડટઇ પીટોટ ટ બુ ની રચન  અને ક યશ 
આકૃ્રતત દોરી સમજાવો. 

૦૩ 

 (b) Head of water flowing through a rectangular notch for a 36 m3/minute flow 

rate is 1/3 times length of notch. Considering coefficient of discharge as 0.62, 

determine length of notch.   

04 

 (બ) ઇાંબચોરસ ખ ાંચ મ થી પસ ર થત  36 m3/minute ન  પ્રવ હન ુતશર્શ નોચ ની 
ઇાંબ ઇ ન  1/3 ભ ગન ુછે. નીક સ ગણુ ાંક 0.62 ઇઇ ને નોચ ની ઇાંબ ઇ શોધો.  

૦૪ 

  OR  

 (b) A horizontal venturimeter is used to measure flow rate of water. Inlet and 

throat diameter are 24 cm and 12 cm respectively. A mercury differential 

manometer connected between inlet and throat shows reading of 15 cm. If cd 

= 0.95, determine flow rate in liter per minute. 

04 

 (બ) એક ક્ષૈતતજ વેન્ચ્યરુીમીટર પ ણીનો નીક સ મ પવ  મ ટે વપર ય છે. ઇનઇેટ 
અને થ્રોટ આગળ ન  વ્ય સ અનકુ્રમે 24 cm અને 12 cm છે. ઇનઇેટ અને થ્રોટ 
વચ્ચે જોડેઇ મરક્યરુી ડીફ્રન્સીયઇ મેનોમીટર ન ુ રીડીંગ 15 cm છે. જો 

૦૪ 
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વેન્ચ્યરુીમીટર નો નીક સ ગણુ ાંક 0.95 હોય તો નીક સ ઇીટર પ્રતી મીનીટ મ ાં 
શોધો.  

 (c) i. Explain Working of a Centrifugal pump in detail. 

ii. Enlist the main components of a centrifugal pump and explain each in 

detail with sketch. 

07 

 (ક) i. કેન્દ્રત્ય ગી પાંપ ન ુક યશ આકૃતત દોરી સમજાવો. 
ii. કેન્દ્રત્ય ગી પાંપ ન  મખુ્ય ભ ગો ની ય દી બન વી ને દરેકન ુઆકૃતત 

દોરી વીટ્રીત ર થી વણશન કરો.   

૦૭ 

    
Q.5 (a) Enlist different types of flow control valves and explain any one with 

sketches. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) જુદ  જુદ  ફ્લઇો કન્મોઇ વ ્વની ય દી બન વી ગમે તે એક ન ુઆકૃતત દોરી 
વણશન કરો. 

૦૪ 

 (b) Explain construction and working of a Pelton Wheel Turbine with sketches. 04 

 (બ) પે્ટન વ્હીઇ ટબ શઇન ન ુઆકૃતત દોરી વણશન કરો. ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of hydraulic intensifier with sketch 03 

 (ક) હ ઇડ્રોઇીક ઇન્ટેન્સીફ યરની રચન  અને ક યશ આકૃતત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 (d) Diameter of pipe at one end is 20 cm and it increases to 40 cm at the other 

end. Length of pipe is 4 m. water flows through this pipe from small diameter 

end with 3 m/s. Determine volume flow rate of flowing water and velocity of 

flow at the other end. 

03 

 (ડ) એક પ ઇપ નો વ્ય સ એક છેડે 20 cm છે અને લબજા છેડે વધી ને 40 cm થ ય 
છે. પ ઇપ ની ઇાંબ ઇ 4 m છે. પ ઇપ મ  થી ન ન  વ્ય સ વ ળ  છેડે થી પ ણી 
3 m/s ન  વેગ થી વહ ેછે. વહતે  પ ણી નો નીક સ અને લબજા છેડે તેનો વેગ 
શોધો. 

૦૩ 

 

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


