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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 5• EXAMINATION – WINTER - 2017 

 

Subject Code:3351902 Date: 06-11-2017 

Subject Name: DESIGN of MACHINE ELEMENTS 

Time: 10:30 am to 01:00 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. List applications of Cotter Joint.  

 ૧. કોટર જોઇંટ ની એપ્લીકેસન લખો.  

 2. Factors affecting the value of factor of safety.  

 ૨. ફેક્ટર ઓફ સેફટી ની કકમાંત ને અસર કરત  પરીબળો જણ વો.  

 3. Define Bearing Life.   

 ૩. બેરીગ લ ાંઇફ ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 4. List types of keys and their uses.  

 ૪. ચ વીન  પ્રક રોની ય દી આપો અને તેન  ઉપયોગો જણ વો  

 5. Give the name of machines subjected to eccentric loading.  

 ૫. એસેંટ્રીક લોડીંગ વ ળ  મશીન જણ વો.  

 6. State functions of Leaf Spring.  

 ૬. લીફ સ્પ્પ્રિંગન ક યો જણ વો.  

 7. What do you mean by buckling?  

 ૭. બકલલિંગ એટ્લે શ ુતે સમજાવો.  

 8. Differentiate adaptive design and developed design.    

 ૮. એડપ્ટીવ ડીઝ ઈન અને ડેવલોપડ ડીઝ ઈન નો તફ વત સમજાવો.  

 9. What are the main functions of any bearing?  

 ૯. કોઈ પણ બેકરિંગ ન  મખુ્ય ક યો જણ વો.  

 10. Give the schematic working plan for design of any machine element.  

 ૧૦. મશીન એલલમેંટની કડઝ ઇનનો સ્્કમેટીક વકકિંગ પ્લ ન જણ વો.   

    
Q.2 (a) What is stress concentration? Explain in details. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ્ટે્રસ કોન્સેન્ટશેન શ ુછે? સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Define (1) Elasticity (2) Toughness & (3) Hardenability 03 

 (અ) વ્ય ખ્ય  લખો. (1) ઇલ ્ટીસીટી (2) ટફનસે અને (3) હ રડીનેબીલીટી ૦૩ 

 (b) Explain the applications of Preferred Numbers. 03 

 (બ) પ્રપ્રફડડન ાંબસડન  ઉપયોગો વણડવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) A rectangular block of 40mm *30mm is subjected to a compressive load of 

60KN. Find the compressive stress induced in the block. 

03 

 (બ) એક 40mm*30mm ન  લાંબચોરસ બ્લોક પર 60KN નુાં દ બ બળ લ ગે છે, તો 
તેમ ાં ઉત્પન થતો ્ટે્રસ શોધો. 

૦૩ 

 (c) Standardize six shaft speeds between 224rpm to 710rpm. 04 

 (ક) 224rpm અને 710rpm વચ્ચેની છ ્ટ ન્ડડડ ્પીડ શોધો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write R 10/2 series between the numbers 10 to 63. 04 

 (ક) 10 થી 63 વચ્ચેની સાંખ્ય  મ ટે આર 10/2 પ્રસરીઝ લખો. ૦૪ 

 (d) Two MS plates 6mm thick are to be connected by double riveted lap joint. 

Find the diameter of the rivet. Take Shearing stress 40MPa and Crushing 

stress 90MPa. 

04 

 (ડ) 6mm જાડી બે MS પ્લેટને ડબલ કરવેટેડ લેપ જોઇન્ટ વડે જોડવ ની છે. તો 
કરવેટ નો ડ ય મીટર શોધો. પ્રશયકરિંગ ્ટે્રસ 40MPa અને ક્રપ્રશિંગ ્ટે્રસ 90MPa 
લો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) A cotter joint is to resist an axial load of  40KN. The tensile stress is 70MPa. 

Find:  (a) Diameter of rod end (b) Diameter of enlarged end of spigot. 

04 

 (ડ) એક કોટર જોઇન્ટને 40KN એસ્પક્સયલ લોડનો સ મનો કરવ નો છે.ટેન્સ ઇલ 
્ટે્રસ 70MPa છે. તો (અ) રોડન  છેડ નો વ્ય સ (બ) ્પીગોટ ન  મોટ  છેડ  નો 
વ્ય સ. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Draw neat sketch of bell crank lever, label it's elements' name. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) બેલ કે્રન્ક લીવરની ્વછ આકૃપ્રત દોરી તેન  પર ભ ગોન  ન મ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain one arm lever and two arm lever. 03 

 (અ) એક આમડવ ળાં લલવર અને બે આમડવ ળાં લલવર સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Find the minimum length of key required for a shaft of diameter ‘d’  if the 

shearing resistances of shaft and key are same. Take width of key as d/4. 

03 

 (બ) ‘d ‘ વ્ય સવ ળ  શ ફ્ટ મ ટે કીની ન્યનૂતમ લાંબ ઈ શોધો. શ ફ્ટ અને કીનો 
શીયકરિંગ રેલઝ્ટાંટ એકસરખો છે. કીની પહોળ ઈ d/4 લો.  

૦૩ 

  OR  

 (b) The frame of C clamp has rectangular cross section of 60mm*20mm. A 

maximum clamping load of 20kN is acting at a distance of 60mm from the 

inner edge of the frame. Find the direct tensile stress and bending stress. 

03 

 (બ) એક ‘C’ ક્લેમ્પની ફે્રમનુાં સેકસન 60mm * 20mm લાંબચોરસ છે. 20kN નો 
મહત્તમ ક્લેસ્પમ્પિંગ લોડ ફે્રમની અંદરની ધ રથી 60mm ન  અંતરે લ ગે છે. તો 
ફે્રમન  સેકસનમ ાં ઉત્તપન થત ાં ડ યરેક્ટ ટેન્સ ઇલ ્ટે્રસ અને બેંકડિંગ ્ટે્રસ 
શોધો.  

૦૩ 

 (c) A muff coupling transmits 75kW power at 200rpm. Determine the diameter 

of shaft and coupling. Shear stress for shaft is 55MPa and for muff 10MPa. 

 

 

 

04 

 (ક) એક મફ કપલલિંગ 200rpm પર 75kW પાવર ટ્ર ન્સમીટ કરે છે. તો શ ફ્ટ અને               ૦૪ 

  કપલલિંગ ન  ડ ય પ્રમટર શોધો. શ ફ્ટ મ ટે પ્રશયર ્ટે્રસ 55MPa અને મફ મ ટે  
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10MPa લો.  
     OR 

 (c) Find the diameter for the 4 bolts of a flange coupling to transmit 60kW at 

300rpm. The pitch circle diameter of bolt is 300mm. The allowable shear 

stress for bolt is 25MPa. Assume maximum torque to be 25% greater than full 

load torque. 

04 

 (ક) 60 kW પ વર 300આરપીએમ પર ટ્ર ન્સમીટ કરવ  મ ટે ફ્લેંજ કપપ્લિંગન  4 
બોલ્ટનો ડ ય મીટર શોધો. બોલ્ટનો પીચ સકડલ ડ ય મીટર 300mm લો અને 
બોલ્ટ મ ટે મ ન્ય પ્રશયર ્ટે્રસ 25MPa લો. ફુલ લોડ ટોકડ કરત ાં 25% વધ ુ
ધ રો.  

૦૪ 

 (d)  Determine bending stress induced in a semi elliptical leaf spring from 

following data.(i) Central Load  = 8KN (ii)Effective span  = 900 mm 

(iii) Width of leaves  = 50 mm (iv)  Thickness of leaves = 5 mm 

(v) Total Numbers of leaves = 10 ( including 2 extra full length leaves) 

Also find deflection of spring if   E  = 2 X 10^5MPa 

04 

 (ડ) નીચેની  પ્રવગતો પરથી એક સેમી ઇલીપ્ટીકલ લીફ સ્પ્પ્રિંગમ ાં ઉત્પન્ન થતો  

બેંડીગ ્ટે્રસ શોધો. 
(1)   સેંટ્રલ લોડ   = 8KN   

(2)   અસરક રક ્પ ન  = 900mm  

(3)   લીવ્ઝ ની પહોળ ઇ = 50mm 

(4)   લીવ્ઝ ની જાડ ઇ   = 5mm 

(5)   લીવ્ઝ  ની સાંખ્ય  = 10 (આમ ાં બે વધ ર ની ફુલ લેંથની  લીવ્ઝનો  

સમ વેશ થ ય છે .) જો E = 2 X 10^5 MPa હોય તો સ્પ્પ્રિંગ ડીફલેક્શન શોધો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) A hollow shaft is required to transmit 20kW at 300rpm. If the diameter ratio 

is 0.8 and allowable stress for the shaft material is 55Mpa, find the thickness 

of the shaft. 

04 

 (ડ) એક પોલો શ ફ્ટ 300rpm પર 20kW પ વર ટ્ર ન્સમીટ કરે છે. જો વ્ય સ નો 
ગણુોત્તર 0.8 હોય અને પરવ નગી જોગ કતડન પ્રપ્રતબળ શ ફ્ટ ધ ત ુમ ટે 
55MPa હોય તો શ ફ્ટની જાડ ઈ શોધો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) State commonly used materials for bearings. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) બેકરિંગ મ ટે વપર ત  સ મ ન્ય મકટકરયલ જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List the different types of couplings. 03 

 (અ) જુદી જુદી જાતની કપપ્લિંગન  પ્રક રો જણ વો.  ૦૩ 

 (b) A CI pipe 200mm internal diameter and 3mm thick, is subjected to internal 

water pressure of 1.2 N/mm^2. Find maximum shear stress. 

04 

 (બ) 200mm આંતકરક વ્ય સવ ળી અને 3mm જાડી ક ્ટ આયનડ પ ઇપની અંદર 
1.2N/mm^2 જેટલુાં પ ણીનુાં દબ ણ લ ગે છ, તો મહત્તમ પ્રશયર ્ટે્રસ શોધો.  

૦૪ 

  OR  
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 (b) A hydraulic press cylinder has internal diameter of 400mm and thickness of 

100mm. If the maximum circumferential stress is not to exceed 60N/mm^2 

find the bursting pressure. 

04 

 (બ) ઍક હ યડ્રોલલક પ્રેસન  પ્રસલલિંડરનો અંદરનો વ્ય સ 400mm છે, અને જાડ ઈ 
100mm છે. જો મહત્તમ સકડમફરેન્સીયલ ્ટે્રસ 60N/mm^2 વધે નહીં તો 
પ્રસલલિંડર મ ટે બ્્ટીંગ પે્રસર શોધો. 

૦૪ 

 (c) Design a compression helical spring to carry a load of 600N. The maximum 

compression of spring is 25mm. The spring index is 8. Assume shear stress 

for spring material as 325MPa, G=84000MPa. 

07 

 (ક) 600N લોડ મ ટે એક કોમ્પે્રશન સ્પ્પ્રિંગની કડઝ ઇન કરો. સ્પ્પ્રિંગનુાં મહતમ 
કોમ્પ્રેશન 25mm છે અને સ્પ્પ્રિંગ ઇંડેક્સ 8 છે. સ્પ્પ્રિંગ મકટકરયલ મ ટે પ્રશયર  
્ટે્રસ 325MPa અને G= 84000MPa ધ રો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Define and classify pressure vessels. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પ્રેસર વેસલની વ્ય ખ્ય  લખો અને તેન ુવલગિકરણ  આપો. ૦૪ 

 (b) Advantages and disadvantages of antifriction bearing. 04 

 (બ) એંટીફીક્સન બેરીગન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  જણ વો. ૦૪ 

 (c) Explain bearing characteristic number. 03 

 (ક) બેયકરિંગ કેરેકસ્્ટક નાંબર સમજાવો. ૦૩ 

 (d) State comparison between knuckle joint & cotter joint 03 

 (ડ) નકલ જોઇંટ અને  કોટર જોઇંટ ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 

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


