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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code: 3351902 Date: 10-05-2019     

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.દસ મ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. List Factors affecting design of machine elements.  

 ૧. મશીનન  ઘટકોની ડીજાઈનને અસર કરત ાં પરીબળોની ય દી બન વો.  

 2. Define Machine design and list out different types of design.  

 ૨. મશીન ડીજાઈનની વ્ય ખ્ય  આપી જુદ  જુદ  પ્રક રની ડીજાઈનની ય દી બન વો.  
 3. State fundamental equation of pure bending with meaning of each terms.  

 ૩. પ્યોર બેંડીંગનુાં મૂળભૂત સૂત્ર લખી દરેક પદનો aaaaઅથથ લખો.  

 4. Sketch Single Riveted Lap Joint.(Two Views)  

 ૪. સીંગલ રીવેટેડ લેપ જોઇન્ટન  બે દેખ વ દોરો.  

 5. Write equations of modulus of section for rectangular section and elliptical 

section. 
 

 ૫. રેક્ટેંગ્યુલર અને ઈલીપ્ટીકલ સેકસન મ ટે મોડ્યુલસ ઓફ સેકસનન  સૂત્ર લખો.  

 6. Find maximum tensile load carrying capacity for M16 bolt with dc = 0.84d 

and [σt] = 80 N/ mm2 
 

 ૬. M16 બોલ્ટ મ ટે મહતમ તણ વ ક્ષમત  શોધો dc = 0.84d અને [σt] = 80 N/ mm2લો.  

 7. Write assumptions made in the design of thin cylinder.  

 ૭. થીન સસલીંડરની ડીજાઈનમ ટેની ધ રણ ઓ લખો।  

 8. Enlist the different types of Keys.  

 ૮. જૂદ  જૂદ  પ્રક રની ચ વીઓની ય દી બન વો.  

 9. List applications of Cotter Joint.  

 ૯. કોટર જોઈંટન  ઉપયોગો લખો.  

 10. Write the composition of following materials as per I.S.designation. 
(1)40Ni 2 Cr 1 Mo 28 (2)C35 Mn75 

 

 ૧૦. આઈ એસ ડેજીગ્નેશન મુજબ નીચેન  પદ થથની સવગત આપો. 
(1)40Ni 2 Cr 1 Mo 28 (2)C35 Mn75 
 

 

    
Q.2 (a) Find rod diameter and spigot diameter for cotter joint if axial load is 70 KN. τ = 55 

N/mm2, σt = 70 N/mm2 and σc  = 110 N/ mm2 

 

03 
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પ્રશ્ન. ર (અ) એક કોટર જોઇન્ટ મ ટે અસક્ષયલ લોડ 70 KN વહન કરવ નો હોય તો રોડ નો વ્ય સ  અને 

સ્પીગોટ વ્ય સ  શોધો. τ = 55 N/mm2, σt = 70 N/mm2અને σc  = 110 N/ mm2 
૦૩ 

  OR  

 (a) Two rods are connected by a Knuckle Joint to sustain a maximum load of 

60 KN. Calculate diameter of the rod and knuckle pin diameter using 

following stresses. σt = 80 N/mm2 and τ = 50 N/mm2.  

 

03 

 (અ) બે રોડ કે જે નકલ જોઇન્ટથી જોડેલ છે તેમ ાં  વધુમ ાં વધુ 60 KN નો લોડ લ ગે છે તો નકલ 

પીન ડ ય મીટર તથ  રોડ ડ ય મીટર શોધો સલ મત ટેનસ ઈલ સ્રેસ તથ  શીયર સ્રેસ અનુક્રમે  

80 N/mm2અને  50 N/mm2છે. 

૦૩ 

 (b) A hollow shaft having 240 mm internal and 320 mm external diameter rotates 

at 120 rpm and transmit 3000 hp power. Determine the stress induced in the 

shaft. 

 

03 

 (બ) એક હોલો શ ફ્ટ કે જેન  આાંતરીક અને બ હ્ય વ્ય સ અનુક્રમે 240mm અને 320mm,છે.120 
rpm થી ફરે છે અને 3000hp પ વર ર ન્સમીટ કરે છે.શ ફ્ટમ ાં ઉદભવતો શીયર સ્રેસ શોધો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Find the minimum size of square hole of 10mm thicknesssteel plate thatcan 

be punched. for steel plate ultimate shear stress=300 N/mm2,and for punch 

permissible crushing stress=150 N/mm2 

03 

 (બ) 10mmજાડી સ્ટીલ પ્લેટમ ાં ઓછ મ ાં ઓછુાં કેટલ  મ પનુ સમચોરસ ક ણાં પાંચ ની મદદ થી પ ડી 

શક ય તે નક્કી કરો. પ્લેટ મ ટે અસલ્ટમેટ સશયર સ્રેસ = 300 N/mm2અને પાંચ મ ટે 

પરસમસસબલ ક્રશશાંગ સ્રેસ = 150 N/mm2છે.  

૦૩ 

 (c) Determine rivet diameter to join 10 mm thick plates by single riveted lap 

joint. The pitch of the joint 60 mm .Also determines tearing, shearing and 

crushing efficiency of joint.  σc= 110 N/mm2 σt = 80 N/mm2  τ = 65 N/mm2. 

04 

 (ક) 10 mmજાડ ઈ ની પ્લેટ ને શસાંગલ રરવેટેડ લેપ જોઇન્ટ વડે જોડવ  મ ટે રરવેટ નો ડ યમીટર 

શોધો. જોઇન્ટ ની સપચ 60mm છે, જોઇન્ટ ની ટીયરરાંગ, સશયરરાંગ, તથ  ક્રશશાંગ એરફસસયન્સી 

શોધો. પરસમસસબલ સ્રેસ નીચે મુજબ છે : .  σc= 110 N/mm2 σt = 80 N/mm2  τ = 65 

N/mm2. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Design fulcrum pin for Bell crank lever which lifts load of 5 KN on long arm 

end.it’s arm length are 500mm and 150mm. take τ = 65 N/mm2and Pb = 20 

N/mm2for pin material. 

04 

 (ક) એક બેલ ક્રેંક લીવર મ ટે ફલક્રમ સપન ની રડજાઇન કરો જેમ ાં લ ાંબ  આમથ ન  છેડે 5 KNનો લોડ 

ઉપ ડવ નો છે. આમથ ની લાંબ ઇ અનુક્રમે  500mm અને 150mmછે . સપન મરટરરયલ મ ટે  τ= 

65 N/mm2અને Pb = 20 N/mm2લો. 

૦૪ 

 (d) A simple screw jack having square thread has 50 mm mean diameter and 

pitch of 12.4 mm. If the coefficient of friction between screw and nut is 0.13 

.Determine the torque on the screw to lift the load of 25 kN. Find the 

efficiency of the screw assuming that the load rotates along with the screw. 

 

04 

 (ડ) એક સ દ  સ્ક્રૂજેક મ ાં ચોરસ આટ  છે, જેનો મીન ડ ય મીટર 50mm છે તથ  સપચ 12.4mm 
છે. જો સ્ક્રૂ અને નટ વચ્ચેનો ઘર્થણ ાંક 0.13 હોય તો 25KN વજન ઊંચકવ  સ્ક્રૂ ઉપર કેટલ  

ટોકથની જરૂર પડશે? સ્ક્રૂ સ થે જ વજન ફરતુાં હોય તેમ ધ રી સ્ક્રૂ ની એરફસસયસન્સ શોધો.   

૦૪ 
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  OR  

 (d) What is pressure vessel? List the materials used for pressure vessel and 

classify pressure vessel. 

 

04 

 (ડ) પ્રેસરવેસલએટ્લેશુાં? પ્રેશર વેસલ મ ટે વપર ત  મરટરરયલની ય દી બન વો અને પ્રેશર વેસલ નુાં 

વગીકરણ કરો. 
૦૪ 

    
Q.3 (a) Calculate the thickness of cylinder from the following data using Lame’s 

theory. (1) Hoop stress = 80 N/mm2 (2) The Internal dia. Of cylinder = 250 

mm (3) The maximum pressure of the fluid inside the cylinder is 40 N/mm2 

 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) લ મી ન  સથયોરમ નો ઉપયોગ કરી નળ ક ર ની જાડ ઈ શોધો. (1) હૂપ સ્રેસ = 80 

N/mm2(2) નળ ક ર નો અાંદરનો વ્ય સ = 250mm (3) નળ ક રની અાંદર ફ્લૂઈડ નુાં વધુ મ ાં 

વધુ દબ ણ 40 N/mm2છે.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Classify levers based on fulcrum position and explain in brief. 03 

 (અ) ફલક્રમ ની સસ્થસત ન  આધ રે લીવર નુાં વગીકરણ કરો અને ટૂાંકમ ાં સમજવો. ૦૩ 

 (b) What is eccentric loading? Give at least four names of machine elements 

subjected to eccentric loading. 

 

03 

 (બ) એસેંરરક લોડીંગ એટ્લે શુાં ? મશીનન  ભ ગ પર એસેંરરક લોડ લ ગતો હોય તેવ  કોઈપણ ચ ર 

ભ ગોન  ન મ જણ વો. 
૦૩ 

  OR  

 (b) If the value of induced hoop stress and longitudinal stress on thin cylindrical 

shell are 120 MPa and 60 MPa respectively then find value of maximum 

shear stress. 

03 

 (બ) જો પ તળ  નળ ક ર શેલ મ ટે ઉદભવતો હૂપ સ્રેસ અને લોંજીટ્યૂરડનલ સ્રેસ અનુક્રમે 120 

MPa અને 60 MPaછે તો મહત્તમ સશયર સ્રેસ શોધો. 
૦૩ 

 (c) The compressive load on the nut and screw clamp is 70 KN. Calculate the 

diameter of the screw and height of nut. Neglect buckling. Assume single 

start square threads of 2 threads/cm. Take for screw .σc  = 100 N/mm2 and 

bearing pressure Pb = 20 N/mm2 

 

04 

 (ક) એક સ્ક્રૂ ક્લેમ્પ અને નટ પર 70KN નુાં દ બબળ લ ગે છે. તો સ્ક્રૂ નો ડ યમીટર  અને નટ ની 

ઊંચ ઈ શોધો. બકશલાંગ અવગણો. શસાંગલ સ્ટ ટથ ચોરસ આટ  મ ટે સપચ 2 આટ /સીએમ ધ રો. 
સ્ક્રૂ મ ટે σc  = 100 N/mm2અને બેરરાંગ પ્રેશરPb = 20 N/mm2

છે. 

૦૪ 

  OR  

 (c) A closed coiled helical spring is to be designed for loads ranging from 2.5 

KN to 3.0 KN. The axial compression of spring for load range is 10 mm, 

mean diameter of coil is 36 mm and spring index is 6. Calculate: (i) Diameter 

of spring and (ii) No. Of active coils and (iii) spring stiffness. Take G= 0.8 x 

105 MPa. 

04 

 (ક) 2.5 KN થી 3.0 KNલોડ રેંજ મ ટે ક્લોઝ કોઇલ હેસલકલશસ્પ્રાંગ રડજાઇન કરો. એસક્ષયલ 

કોમ્પ્રેસન = 10mm, કોઇલ મીન ડ યમીટર = 36mm અને શસ્પ્રાંગ ઇંડેક્સ 6 છે. તો (1) 
૦૪ 
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શસ્પ્રાંગ નો ડ ય મીટર (2)એસક્ટવ કોઇલ ની સાંખ્ય  (3) શસ્પ્રાંગ ની સ્ટીફનેસ શોધો.G =0.8 x 

105 MPa. 

 (d) 20 kN load is acting at the end of the ‘C’ clamp having a rectangular cross 

section. The eccentric distance is 150 mm. in horizontal direction. Find the 

dimensions of rectangular Section if permissible stress is 100 N/mm2 for 

clamp. Take h=2b 

04 

 (ડ) એક સી ક્લેમ્પ ન  લાંબચોરસ આડછેદ ન  છેડે  20KN નો લોડ લ ગે છે. એસેંરરક અાંતર 

હોરરજોંટલ રદશ મ ાં 150mm છે, તો આડછેદ ન  મ પ શોધો. આડછેદ મ ટે H= 2b તથ  

પરસમસસબલ સ્રેસ 100 N/mm2છે.  

૦૪ 

  OR  

 (d) A laminated elliptical spring having length 900mm,total load on spring is 

3600N,maximum deflection 75mm and permissible bending stress 360 

N/mm2,Find the no.of leaves, width and thickness .If ratio of width of leaves 

and thickness is 12 Take E=2x105 N/mm2 

04 

 (ડ) એક લેમીનેટેડ ઇસલસપ્ટકલ શસ્પ્રાંગ ની લાંબ ઇ 900mm તથ  તેન  પર 3600 N નો લોડ લ ગે 

છે, જો મહત્તમ રડફ્લેક્સન 75mm તથ  પરસમસસબલ બેંરડાંગ સ્રેસ 360 N/mm2હોય તો કુલ 

પ ટ  ની સાંખ્ય  તથ  પ ટ  ની જાડ ઈ અને પોહડ ઇ શોધો.પ ટ  મ ટે પહોળ ઈ અને જાડ ઈ નો 

ગુણોતર 12 અને E=2x105 N/mm2છે.  

૦૪ 

    
Q.4 (a) Compare sliding contact and rolling contact bearing. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સ્લ ઇરડાંગ અને રોશલાંગ કૉન્ટૅક્ટ બેરરાંગ ની સરખ મણી કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Define following terms related to antifriction bearing (i) Rating life (ii) 

Average life (iii) Basic Dynamic capacity 
03 

 (અ) એંરટ ફ્રીક્શન બેરરાંગ ને લગત  નીચેન  પદો ને વ્ય ખ્ય સયત કરો. (1) રેરટાંગ લ ઇફ (2) એવરજે 

લ ઇફ (3) બેસઝક ડ યન સમક કેપેસસટી. 
૦૩ 

 (b) A deep groove ball bearing is subjected to radial load of 10KN and thrust 

load of 4KN. The inner ring of the bearing rotates at 1000 rpm. For the 

average life of 5000 hours determine the basic dynamic capacity of the 

bearing. Take X = 0.56, Y = 1.2 ,K=3,V=1and S=1.2  

04 

 (બ) એક ડીપગ્રૂવ બોલ બેરરાંગ ઉપર રેડીયલ લોડ 10KN તથ  થ્રસ્ટ લોડ 4KN લ ગેછે તથ  તેની 

ઇનર રરાંગ 1000 rpmથી ફરે છે.બેરીંગની સરેર શ લ ઈફ 5000 કલ ક લઈ તેની બેઝીક 

ડ યન મીક કેપેસસટી શોધો. X = 0.56, Y = 1.2 ,K=3,V=1અને S=1.2લો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) A self aligned ball bearing is required to run for 5 years for 300 working days 

per years and 8 hours per day. The inner race of the bearing was at 100 rpm. 

Determine the basic dynamic capacity of the bearing for the equivalent of 6 

KN.       

04 

 (બ) એક શસાંગલ રો સેલ્ફ એલ ઈનીંગ બોલ બેરરાંગ પ ાંચ વર્થ મ ટે દરરોજન  8 કલ ક લેખે 100 

rpmઉપર ચલ વવ મ ાં આવે છે. જો બેરરાંગ ઉપર સમતુલ્ય ભ ર 6 KNહોય તો બેરરાંગની બેઝીક 

ડ યન મીક કેપેસસટી શોધો.વર્થમ ાં 300 રદવસ ક મન  ગણવ . 

૦૪ 

 (c) A simple flange coupling has to transmit 50 KW at 250 RPM. . Assume 

torque to be 20 % more than the full load. Calculate (a) Shaft diameter (b) 

Key Dimensions and (c) number & size of Bolts. The stresses are as under, 

07 
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For Shaft & Key σ = 100 N/mm2, τ = 50 N/mm2&τc= 75 N/mm2 For Bolt τb = 

40 N/mm2.  

 (ક) એક સ દી ફ્લેંજ કપશલાંગ 250 rpm પર 50KW પ વર ર ન્સમીટ કરે છે. ટોકથ ફુલ લોડ કરત  

20% જેટલો વધ રે ધ રી (1) શ ફ્ટ ડ ય મીટર (2) કી ન  મ પ (3) બોલ્ટ ની સાંખ્ય  અને 

સ ઇઝ શોધો. સ્રેસ ની રકમતો, શ ફ્ટ અને કી મ ટે σ = 100 N/mm2, τ = 50 N/mm2&τc= 

75 N/mm2તથ  બોલ્ટ મ ટે τb = 40 N/mm2.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) Find Standard six different speed having minimum and maximum speed of 

224rpm and 710 rpm respectively. 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્ટ ન્ડડથ છ સ્પીડ શોધો જેમ ાં ઓછ મ ાં ઓછી 224rpmઅને સૌથી વધુમ ાં વધુ 710 rpmશ ફ્ટ 

સ્પીડ છે. 
૦૪ 

 (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 સોલીડ શ ફ્ટ 240rpm પર 1 MW પ વર ર ન્સમીટ કરે છે, જો મહત્તમ ટોકથ મીન ટોકથ ન  

20% કરત ાં વધ રે હોય તો શ ફ્ટ ડ ય મીટર શોધો. વધુમ ાં વધૂ સશયર સ્રેસ =60 MPaછે.  
૦૪ 

 (c) Explain factors effecting the value of Factor of safety. 03 

 (ક) ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટીને અસર કરત ાં પરીબળો સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain stress concentration. 03 

 (ડ) સ્રેસ કોંસ્રેસન સમજાવો. ૦૩ 

 

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


