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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –  • EXAMINATION – SUMMER 2013 

 

Subject Code: 361917 Date:  18/9/2013      

Subject Name: Hydraulic and Pneumatic Devices 

Time: 3:00 pm – 5:30 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

 

Q.1 (a) Define the following :  

1)  Density        2) Specific Weight    3) Viscosity  

4)  Surface Tension  5) Vapor Pressure 

07 

 (b) Compare Hydraulic System with Mechanical System and pneumatic system 

critically. 
07 

    
Q.2 (a) Give the function and location of following component in hydraulic circuit :  

1. Hose Pipes        2. Direction Control Valve     3.Oil Reservoir              

4.  Level Indicator. 

07 

 (b) Write the types of hydraulic pump & explain any one with sketch.   07 

  OR  

 (b) Write the function of following :-  

1)  Actuators     2) Strainers    3) Filters 
07 

    
Q.3 (a) Give any Seven ISO symbols used for hydraulic circuits. 07 

 (b) Enlist all Hydraulic speed control circuits. Draw and explain working of any 

one out of them. 
07 

  OR  

Q.3 (a) Write the possible main troubles arising in hydraulic devices. 07 

 (b) Compare Tandom Centered DCV with Close Centered DCV .  07 

    
Q.4 (a) Write the possible main troubles arising in pneumatic devices. 07 

 (b) Explain single acting and double acting cylinder with sketch. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain cushioning of the cylinder.  07 

 (b) Give advantages and limitations of the Pneumatic System. 07 

    
Q.5 (a) Draw semi automatic circuit for pneumatic drill and explain it. 07 

 (b) Explain working and construction of FRL Unit.  Also draw its symbol. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain the working of hydro pneumatic devices. 07 

 (b) Prepare logic circuit related to OR gate. And prepare list of components used 

in it. 
07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ વ્માખ્મામીત કયો. 

૧. ઘનતા  ૨.વિવિષ્ટ િજન   ૩.સ્નનગ્ધ્તા   ૪. પ્રષુ્ટ તાણ   ૫. ફાન દફાણ. 
૦૭ 

 બ હામદ્રોરીક સીન્ભ ની તરુના ભીકેનીકર અને ન્યભુેટીક્સ સાથે કયો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નીચે આેરી ડીિાઇઝ ન ુકામય રખી તેન ુનથાન રખો. 

૧. હોસ ાઇ ૨. ડામયેક્નન કઁટ્રોર િાલ્િ ૩. ઓઇર યીઝ્િય ૪. રેિર 
ઇન્ડીકેટય. 

૦૭ 

 બ હાઇડ્રોરીક્સ મઁ્ ના પ્રકાય આી કોઇ ણ એક સભજાિો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ નીચેના ન ુકામય સભજાિો. 
૧. એચ્યએુટય ૨. નટે્રઇનય ૩.પીલ્ટય 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ હાઇડ્રોરીક્સ સયકીટ ભા ઉમોગ થતા કોઇ ણ ૭ આઇએસો સજ્ઞા દોયો. ૦૭ 

 બ હાઇડ્રોરીક્સ નીડ કટ્રોર ના નાભ આી કોઇ ણ એક સભજાિો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ હાઇડ્રોરીક્સ ડીિાઇઝ ભા ઉદબિતી મખુ્મ ખાભી ઓ રખો. ૦૭ 

 બ ટેંડ્ભ સેંટય અને ક્રોઝ સેંટય ડી. સી. િી િચ્ચે નો બેદ રખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ન્યભુેટીક્સ ડીિાઇઝ ભા ઉદબિતી મખુ્મ ખાભી ઓ રખો. ૦૭ 

 બ સીઁગર એક્ટીઁગ અને ડફર એક્ટીઁગ સીરીંન્ડય આક્રુતી સહ સભજાિો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ સીરીંડય ન ુકુિેનીગ સભજાિો. ૦૭ 

 બ ન્યભુેટીક્સ ડીિાઇઝ ના પામદા અને ઘેય પામદા રખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ સેભી ઓટોભેટીક ન્યભુેટીક્સ ડ્રીર ની યચના દોયી સભજાિો. ૦૭ 

 બ એપ. આય. એર  ની યચના અને કામય ્ધતી આક્રુતી સહ સભજાિો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ હાઈડ્રો-ન્યભુેટીક્સ ની કામય ્ધતી સભજાિો. ૦૭ 

 બ ઓય રોજીક ની યચના કયી તેભા ઉમોગ ભા રેિામેરી િનતઓુ ના નાભ 
આો. 

૦૭ 
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