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Seat No.: _____                                                      Enrolment No.______ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Semester -III  Remedial Examination May - 2011 

Subject code:331901 

Subject Name: Fluid Mechanics & Hydraulics Machines 
Date: 30 /05 /2011                             Time:  02.30 pm – 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. English version is Authentic 
 

Q.1 (a) Differentiate between following.                                            

 1.Dynamic viscosity & Kinematic viscosity.                                          

2.Centrifugal pump & Reciprocating pump.           

3.Impulse turbine & Reaction turbine.         

07 

 (b) 1.Classify pressure measuring devices.Explain working of Inclined tube   

    menometer with neat sketch. 

2.A simple mercury(sp.gr.13.6)U-tube menometer is used to measure the pressure 

of oil(sp.gr.0.8)flowing ina pipe.Its left end is connected to the pipe & mercury is 

12 cm.below the center line of the pipe.Its right end is open to atmosphere.If the 

difference between levels of mercury in both end is 32 cm.Find the pressure of oil 

in meter of water.The pressure of oil is more than atmosphere. 

07 

Q.2    

 (a) State assumptions made in developing Bernoulli’s equation & develope Bernoulli’s 

equation from Euler’s equation. 

07 

 (b) State and derive the Continuty equation for steady,one dimensional flow. 07 

  OR  

 (b) Oil of sp.gr.0.9 is flowing through a pipe of 25 cm.dia.with a velocity of 3 

m/s.Dia.of pipe at other end gradually reduced to 20 cm.Find velocity at that 

end.Also find mass flow rate of oil. 

07 

Q.3    

 (a) Define following terms. 

(1) Vena contracta (2) Co-efficient of velocity.(3) Co-efficient of discharge.(4) Co-

efficient of contraction.(5) Co-efficient of resistance.(6)Notch.(7)Weir. 

07 

 (b) Find the loss of head due to friction in a pipe of 40 cm.dia.and 5000 meter 

long.The velocity of water in the pipe is 1.6 m/sec.and friction factor is 0.0052.Use 

Darcy’s formula. 

07 

  OR  

Q.3 (a) What is water hammer?How it is produced?What are its ill effects?Explain 

arrangement used to remove the effect of water hammer. 

07 

 (b) A horizontal venturimeter is used for measuring discharge of water,whose inlet and 

throat diameters are 30 cm. and 15 cm. respectively.The reading of differential 

menometer connected between inlet and throat is 12 cm.of mercury.If the co-

efficient of venturimeter is 0.98.Find discharge in lit/sec. 

07 

Q.4    

 (a) Explain the term “Impact of jet”with reference to fixed flat vertical plate.Derive 

the expression for dynamic force,work done and efficiency due to series of moving 

flat plates. 

07 

 (b) Find power produced,specific speed and type of turbine when a turbine runs at 

1500 rpm,under the head of 80 meter.The discharge is 1500 lit/sec. and efficiency 

is 80%. 

07 
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  OR  

Q.4 (a) A 45 mm. dia. Jet moves with a velocity of 25 m/sec.strikes a stationary flat plate 

which is inclined at an angle 60 degree with the axis of jet.Find the force exerted 

by jet in normal direction.Also find the components of force. 

07 

 (b) Define prime movers.Explain the construction and working of Kaplan Turbine 

with neat sketch. 

07 

Q.5    

 (a) (1) What is priming? Explain various methods of priming. 

(2) The dia. of double acting reciprocating pump is 15 cm.& its            length of 

stroke is 30 cm.Its delivery & suction head are 26m.and 4m.respectively including 

frictional head.If the speed of pump is 60 rpm.& efficiency is 80%,than calculate 

the power required to drive the pump. 

07 

 (b) Describe constructional features & working of Hydraulic Ram with neat sketch. 07 

  OR  

Q.5 (a) (1) Draw a neat sketch of Reciprocating pump showing thereon the main parts.                          

(2) A Centrifugal Pump discharges water at the rate of 60 lit/sec. against 

35m.head.Find power of pump,if efficiency of the pump is 55%.& frictional head 

loss is 15 meter. 

07 

 (b) Draw and explain pneumatic circuit to operate double acting cylinder. 07 
 

 

 

��-1    (અ) નીચે દશા�વેલ પદો વ�ચેના તફાવત આપો. 

(1) ડાયનેમીક વી�કોસીટ! અને કાયનેમેટ!ક વી�કોસીટ!. 

(2) સ"#!ફ$ગુલ પ'પ અને ર)િસ�ોક)ટ+ગ પ'પ. 

(3) ઈ'પ.સ ટબા�ઈન અને ર!એ1શન ટબા�ઈન. 

07 

 (બ) (1) દબાણ માપક સાધનો4 ંવગ6કરણ કરોુ .�વ�છ આ8િતની મદદથી :ાસંી ટ;બ મેનોમીટર4 ંકાય� ુ ુ

સમ<વો. 

(2) એક સા>ં મ?�ર!ુ ુ (િવિશ@ટ ઘનતા=13.6)D-ુટ;બ મેનોમીટર એક પાઈપમાથંી વહ)તા ંઓઈલ ુ

Gની િવિશ@ટ ઘનતા 0.80 છે,તે4 ં ુદબાણ માપવા માટ) થાય છે.તેનો ડાબો છેડો પાઈપ સાથે 

જોડ)લો છે અને તેમા ંપાઈપની મLયર)ખાથી મ?�ર!ુ  12 સ".મી. નીચે છે.તેનો જમણો છેડો હવામા ં

N.લો છેુ .જો બOે છેડામાનંા મ?�ર!ના ંલેવલનો તફાવત ુ 32 સ".મી. હોય તો ઓઈલ4 દબાણ ુ

મીટર ઓફ વોટરમા શોધો.ઓઈલ4 ંદબાણ હવાના દબાણ કરતા ંવP ંછેુ ુ .                  

07 

    

��-2 (અ) બનQલી સમીકરણ મેળવવા માટ) કરાતી ધારણાઓ જણાવો.અને Dલરના ંસમીકરણ પરથી ુ

બનQલી4 ુંસમીકરણ મેળવો. 

07 

 (બ) એક પSરમાTણય,અપSરવત6 �વાહ માટ) સાતUય સમીકરણની VયાWયા આપો અને સાTબત કરો. 07 

  અથવા  

 (બ) એક 25 સ".મી. Vયાસવાળ! પાઈપમાથંી 0.9 િવિશ@ટ ઘનતાવાZ ઓઈલ 3મી/સ" ના ંવેગથી વહ) 

છે.જો બી< છેડા પર પાઈપનો Vયાસ \મશઃ ઘટ! 20 સ".મી.થાય તો તે છેડા પરનો વેગ 

શોધો.તેમજ વહ)તા તેલના ંજ^થાનો દર શોધો. 

07 

��-3    

 (અ) નીચેના પદોની VયાWયા આપો.(1)વેના કો`#ા1ટા.(2)વેગ aણાકંુ .(3)િનકાસ aણાકંુ .(4)સકંોચન 

aણાકંુ .(5)અવરોધ aણાકંુ .(6)નોચ.(7)િવયર. 

07 

 (બ) 40સ".મી.Vયાસ અને 5000 મીટર લાબંી પાઈપ માટ) ઘષ�ણ Vયય શીષ� શોધો.પાઈપમા ંપાણીનો 

વેગ=1.6મીટર/સેકંડ અને e!1શનફ1ટર) =0.0052 છે.ડાસ64 ંf: વાપરોુ ુ . 

07 

  અથવા  
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��-3    

 (અ) વોટર હ)મર g ંછેુ ?તે ક)વી ર!તે ઉUપO થાય છે?તેની ખરાબ અસરો gં ુછે?જલ આધાતની અસર 

>ર કરવા માટ) વપરાતી રચના સમ<વોૂ . 

07 

 (બ) એક kૈિતજ વે`�Dર!મીટરુ ,પાણીનો િનકાસ માપવા માટ) થાય છે.Gના ઈ`લેટ અને mોટ આગળના 

Vયાસ અ4\મે ુ 30 સ".મી.અને 15 સ".મી.છે.ઈ`લેટ અને mોટ વ�ચે જોડ)લ ડ!e`સીયલ મેનોમીટર4 ું

ર!ડ+ગ 12સ".મી.ઓફ મ?�ર! છેુ .જો વે`�Dર!મીટરનો aણાકં ુ ુ 0.98 હોય તો િનકાસ લીટર/સેક`ડમા ં

શોધો. 

07 

��-4    

 (અ) (1) એક �થાયી સપાટ ઊભી pલેટના ંસદંભ�મા ં“સેર સધંાત”4 ંપદ સમ<વોુ .qેણીબLધ સપાટ 

pલેટ ઉપર Gટ4 ંડાયનેમીક બળુ ,કાય� અને કાય�દkતા મેળવવા4 ંf:ૂ શોધોુ . 

07 

 (બ) એક ટરબાઈન 1500 આર.પી.એમ.થી 80 મીટર હ)ડ નીચે ચાલે છે.તેઅનો ડ!�ચાr 1500 

લીટર/સ"ક`ડ છે.જો કાય�દkતા 80% હોય તો,ટરબાઈનની શt1ત,�પેસીફ!ક �પીડ અને ટરબાઈનનો 

�કાર શોધો. 

07 

     અથવા  

��-4 (અ) 45 મી.મી.Vયાસનો Gટ 25મી./સ".ના ંવેગથી,Gટની ધર! સાથે 60 uશના Nણૂે ઢળતી t�થર 

pલેટને અથડાય છે.તો Gટ wારા pલેટ પર લાગx ંલબં બળ શોધોુ .તેમજ Gટની લબં Sદશાના 

બળના ંઘટકો પણ શોધો. 

07 

 (બ) �ાઈમ yવર ની VયાWયા આપોુ .�વ�છ આ8િત સહ કાpલાન ટરબાઈનની રચના અને કાય� 

સમ<વો. 

07 

��-5    

 (અ) (1) �ાઈમ+ગ g ંછેુ ?�ાઈમ+ગની zદ! zદ! ર!તો સમ<વોુ ુ .          

(2) એક ડબલ એ1ટ+ગ ર)સી�ોક)ટ+ગ પ'પના ંિપ�ટનનો Vયાસ 15 સ".મી.અને પ'પનો �#ોક 30 

સ".મી.છે.િનકાસ અને {સણ શીષ� અ4\મે ુ ુ 26 મી.અને 4 મી.છે.Gમા ંઘષ�ણ શીષ�નો સમાવેશ છે.જો 

પ'પની કાય�દkતા 80% હોય અને 60 આર.પી.એમ.થી ચાલતો હોય તો પ'પને ચલાવવા માટ) 

જોઈતા પાવરની ગણતર! કરો. 

07 

 (બ) આ8િત દોર! હાઈ|ોલીક ર)મની રચના અને તે4 કાય� વણ�વોુ . 07 

  ����  

��-5 (અ) (1) ર)સી�ોક)ટ+ગ પ'પની આ8િત દોર! તેના yWય ભાગો ુ દશા�વો.                 (2)એક સ"#!ફ$ગલ ુ

પ'પને 60 લી./સ".ના ંદર) 35મીટરની ઊચાઈએ પાણી પહોચાડવા4 ંછેુ .જો પ'પની કાય�દkતા 

55% હોય અને શીષ�Vયય 15 મીટર હોય તો પ'પને ચલાવવા જોઈતી શt1ત શોધો. 

07 

 (બ) ડબલ એ1ટ+ગ સીલી`ડરને ઓપર)ટ કરવા માટ)ની `Dમેટ!ક સરક!ટ દોરો અને સમ<વોુ . 07 
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