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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.- III

rd
 SEMESTER–EXAMINATION – MAY/JUNE- 2012 

Subject code: 331901            Date: 01/06/2012        

Subject Name: Fluid Mechanics and Hydraulics Machines 

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 considered to be Authentic 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Q.1 (a) (1)List the function of air vessel in Reciprocating Pump. 03 

                 (2)Derive an expression for surface tension.                                                     04 

 (b) (1)Explain the working principle of Dead weight pressure gauge with neat 

sketch. 
03 

 

 

 

 (2)Specific speeds for different turbines are given below. Name the    

types of turbine. (1) Specific speed 10 to 35(2) 35 to 60 (3) 60 to 300 

(4) 300 to 1000. 

04 

Q.2 (a) (1) Give classification of pressure measuring devices. 03 

  (2) Define (1) stream line (1) Path line (3) Streak line (4) Stream 

tube. 

04 

 (b) Derive the Bernoulli’s equation from energy equation. State its 

limitations & assumptions. 

07 

  

(b) 

OR 

Water is flowing through a pipe of  20 cm. diameter at section 1-1 

and 30 cm. diameter at section 2-2.The velocity of the water at 

section 1-1 is 4 m/s. Find (1) Discharge through the pipe.(2)Velocity 

of the water at section 2-2. 

 

07 

Q.3 (a) Classify notches & weirs. Derive the equation for discharge through 

a Triangular notch. 

07 

 (b) A crude oil of  kinematic viscosity 0.4 stokes is flowing through a 

pipe of diameter 25 cm. and length 40 meter at a rate of 250 lit/s. 

The friction factor of pipe f = 0.005.Find frictional head loss, 

Reynolds number & Types of flow.  

07 

  OR  

Q.3 (a) With neat sketch explain the Reynolds Experiment. 07 

 (b) Head of water of 50 mm. diameter orifice is 10 meter Cd=0.62 and 

Cv=0.98.Find actual discharge and actual velocity. Also find out co-

efficient of contraction. 

 07 

    

Q.4 (a) Derive the equation of force, work done, & efficiency due to Impact 

of jet on a Inclined moving flat plate. 

07 

 (b) Explain the construction & working of Kaplan Turbine with neat 

sketch. Also write down advantage & disadvantages of Kaplan 

Turbine. 

07 

  OR  

Q.4 (a) A jet of water having diameter 40 mm. strikes a flat plate in normal 

direction with a velocity of 20 m/s. Find force, work done and 

efficiency due to impact of jet on plate, if the plate moves with a 

velocity 6 m/s in the direction of jet. 

07 

 (b) What is meant by Specific Speed of turbine? Give criteria for 07 
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selection of turbine. 

    

Q.5 (a) Classify pumps and explain the construction and working of 

Centrifugal pump with the help of neat sketch. 

07 

 (b) Explain working principle of Pressure Regulator with neat sketch. 

State advantage and disadvantage of pneumatic system. 

07 

  OR  

Q.5 (a)  (1) The dia. Of double acting Reciprocating pump is 20 cm. and its 

length of stroke is 40 cm..Its delivery & suction heads are 30 meter 

& 5 meter respectively including frictional head. The spread of 

pump is 75 rpm., then calculate actual power , if overall efficiency of 

the pump is 80%. 

03 

  (2)Explain Suction head, Delivery head, Frictional head & Total 

head of Reciprocating Pump. 

 04 

 (b) Explain the construction, working principle and application of 

Hydraulic Accumulator with neat sketch. 

 

07 

   

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

 

� 1 અ (i) રિસ�ોકટ�ગ પ�પમા ંવા�પા�ના કાય�ની યાદ� કરો� � ુ . 

(ii)સરફસ ટ શન માટ" સમીકરણ મેળવો� & � ુ .                    

03 

 
04 

 બ (i)(વ)છ આ,તી દોર� ડડ� -વેઇટ �ેસર ગેજનો કાય2 િસ3ાતં સમ4વો. 

(ii)5દા 5દા ટબા2ઇનની નીચે �માણે (પેસીફ�ક (પીડ ુ ુ આપેલી છે. તે માટ �

ટબા2ઇનના �કાર જણાવો. (1) 10 થી 35 (2) 35 થી 60 (3) 60 થી 300 

(4) 300 થી 1000. 

03 

 

04 

� 2==== અ= (i) દબાણ માપવાના સાધનો" વગAકરણ કરોુ . 03 

 = (ii) BયાCયા  આપો (1) (D�મ લાઇન (2) પાથ લાઇન (3) (D�ક લાઇન  

(4) (D�મ ટEબ ુ  

04 

 બ  શFGતના H�ૂનો ઉપયોગ કર� બન�લી" સમીકરણ સાKબત કરો અને ુ  

તેની મયા2દાઓ અને ઉપયોગીતાઓ લખો. 

07 

 = OR  

==== બ એક પાઇપનો સેGશન 1-1 ઉપર 20 સેમી Bયાસ છે અને સેGશન 2-2  

ઉપર 30 સેમી છે. સેGશન 1-1 ઉપર પાણીનો વેગ 4 મી/સે હોય તો  

(1)પાણીનો િનકાસ દર શોધો (2) સેGશન 2-2 ઉપર પાણીનો વેગ શોધો 

07 

� 3==== અ= નોચીઝ અને વીઅસ2" વગAકરણ કરોુ . િ�કોણાકાર નોચમાથી થતા 

નીકાસ" ંH� સાKબત કરોુ ુ . 

07 

 બ  ,ડ ઓઇલ Rની કાઇનેમેટ�ક િવ(કોસીટ� 0.4 (ટોGસ છે અને તે 40 મીટર 

લાબંી પાઇપમાથી વહ છે� . પાઇપનો Bયાસ 25 સે.મી છે અને  

તેમાથી 250 લી/સS ના દરથી ઓઇલ વહ છે� , પાઇપનો UVGશન ફGટર�  f = 

0.005 છે, તો UVGશનલ હડ Bયય� , રનોWડ નબંર અને �વાહનો �કાર શોધો� . 

07 

 = OR  

� 3==== અ= (વ)છ આ,તીની મદદ વડ રનોWડનો �યોગ સમ4વો� � . 07 
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 બ  50 મી.મી. Bયાસની ઓર�ફ�સનો પાણીનો હડ � 10 મી. છે. જો Cd = 0.62 

અને Cv = 0.98 હોય તો ખરખર િનકાસ અને ખરખર વેગ શોધો� � .Xસકંોચન 

Yણાકંની UકZમત પણ શોધોુ . 

07 

    

� 4==== અ= એક સપાટ ઢળતી ગતીશીલ \લેટ પર સેર-સધંાત થવાથી \લેટ પર 

લાગ] બળુ , કાય2 અને કાય2દ^તા " ંH� શોધોુ ુ . 

07 

 બ  (વ)છ આ,તી સહ કા\લાન ટબા2ઇનની રચના અને કાય2 સમ4વો અને 

તેના ફાયદા અને ગેર-ફાયદા લખો. 

07 

==== = OR  

� 4==== અ= એક 40 મી.મી. Bયાસનો પાણીનો Rટ 20 મી/સે ના વેગથી \લેટની લબં 

દ�શામા અથડાય છે. જો \લેટ 6 મી/સે. ના વેગથી Rટની દ�શામા ખસતી 

હોય તો \લેટ પર લાગ] બળુ , કાય2 અને કાય2દ^તા શોધો. 

07 

 બ ટબા2ઇનની (પેસીફ�ક (પીડ એટલે _ ું? ટબા2ઇનની પસદંગી માટ aયાનમા �

લેવામા આવે છે ? 

07 

    

� 5==== અ= પ�પ" ંવગAકરણ કરોુ . (વ)છ આ,તીની મદદથી સSD�ફbગલ પ�પનીુ  

રચના અને કાય2 સમ4વો.  

07 

==== બ �ેસર રc�લેટરનો કાય2કાર� િસ3ાં� ુ ત આ,િત દોર� સમ4વો.  �મેટ�ક ુ

સી(ટમના ફાયદા અને ગેર� -ફાયદા લખો. 

07 

 = OR  

� 5==== અ= (i)ડબલ એGટ�ગ પ�પનો (Dોક 40 સેમી અને પી(ટનનો Bયાસ 20 સેમી. 

છે અને તેનો િનકાસ અને dસૂણ િશષ2 અને અ"fમે ુ 30 મી અને 5 મી છે, 

Rમા ઘષ2ણ િશષ2નો  સમાવેશ છે, જો પ�પ 75 RPM થી ચાલતો હોય અને 

80 % કાય2 દ^તા માટ પ�પને ચલાવવા જોઇતો પાવર શોધો� . 

03 

 = (ii)રસી�ોકટ�ગ પ�પના સGશન હડ� � � , ડ�લીવર� હડ� , V�Gશનલ હડ અને �

ટોટલ હડ સમ4વો� . 

04 

==== બ  હાઇkોલીક એl��લેટરની (વ)છ આ,િત દોર�ુ ુ , તેની રચના, કાય2 િસ3ાતં 

અને ઉપયોગો સમજવો. 

07 

 

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