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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER VI  • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

 

Subject Code: 361917 Date: 02-06-2014 

Subject Name: Hydraulic and Pneumatic Devices 

Time: 10:30 am - 01:00 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) State the Pascal’s law and prove it. 07 

 (b) Define the following terms related to fluid: 

1. Viscosity 2. Surface tension 3. Specific volume 

4. Density 5. Specific gravity  

07 

    
Q.2 (a) Classify hydraulic pumps and explain any one with neat sketch. 07 

 (b) Give the function of following hydraulic elements: 

1. Accumulator 2. Pressure relief valve 3. Intensifier   4. Manifold 

5. Strainer 6. Oil reservoir                7. Check valve 

07 

  OR  

 (b) Write a short note on servo control system. 07 

    
Q.3 (a) Draw regenerative circuit and explain it with application. 07 

 (b) Draw any Seven ISO symbols used for Hydraulic circuits. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain Meter-in and Meter-out Hydraulic circuit. 07 

 (b) Write a short note on maintenance of hydraulic system. 07 

    
Q.4 (a) Classify Air Compressors and explain selection criteria for compressors. 07 

 (b) Explain construction of hydraulic jack with neat sketch. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain pneumatic single acting and double acting cylinder with sketch. 07 

 (b) Draw following ISO symbols used in pneumatics: 

1. Compressor 2. Shuttle valve 3. Pressure relief valve    4. Muffler 

5. FRL unit 6. Twin pressure valve    7. 5/2 lever operated DCV 

07 

    
Q.5 (a) Draw and explain Quick exhaust circuit in pneumatic system. 07 

 (b) Give the advantages and disadvantages of pneumatic system. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain working of hydro pneumatics and give its advantages. 07 

 (b) Draw semi-automatic drill circuit and explain its working. 07 
 

************ 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ                                        ૦૭ 

 બ         ા       સાથે સકંલાયે દોની વ્યાખ્યા આો: 
૧. સ્નનગ્ધતા  ૨. પષૃ્ઠતાણ  ૩. વળવષ્ટ કદ  ૪. ઘનતા  ૫. વળવષ્ટ ઘનતા  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ હાઈડ્રોલક ંન  ંળગીકરણ કરો અને કોઈણ એક નળચ્છ આૃૃવતસહ ળણણવળો. ૦૭ 

 બ         ા હાઈડ્રોલક ઘટકોન  ંકાયણવ જણાળો: 
૧. એક્ય મેટર  ૨. પ્રેર રીલપ ળાલ્ળ  ૩. ઇન્ટેન્સીપાયર  ૪. મેવનપોલ્ડ 
૫. નરેઈનર  ૬. ઓઈ રરઝવળિયર  ૭. ચેક ળાલ્ળ 

૦૭ 

  અથવા  

 બ સળો કન્ટો વસનટમ ર ટ ંકનોધ ખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ રીજનરેટીળ સરકીટ દોરો અને તેના ઉયોગ સાથે સમજાળો. ૦૭ 

 બ હાઈડ્રોલક સરકીટમા ંળરાતી કોઈણ સાત આઈ.એસ.ઓ સજં્ઞાઓ દોરો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ મીટર ઈન અને મીટર આઉટ હાઈડ્રોલક સરકીટ સમજાળો. ૦૭ 

 બ હાઈડ્રોલક વસનટમન  ંમેઇન્ટેનન્સ ર ટ ંકનોધ ખો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ એર કોમ્પ્પે્રસરન  ંળગીકરણ કરો અને કોમ્પ્પે્રસર માટેના ંસદંગી મ દ્દાઓ ખો. ૦૭ 

 બ હાઈડ્રોલક જેકની રચના નળચ્છ આૃૃવત દોરી સમજાળો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ન્યમેૂરટક વસિંગ એક્ટિંગ અને ડફ એક્ટિંગ સીલન્ડર આૃૃવતસહ સમજાળો. ૦૭ 

 બ         ી ન્યમૂેરટક સરકીટમા ંળરાતી આઈ.એસ.ઓ સજં્ઞાઓ દોરો: 
૧. કોમ્પ્પ્રેસર  ૨. ટ ળાલ્ળ  ૩. પ્રેર રીલપ ળાલ્ળ  ૪. મપર 
૫. એપ.આર.એ ય વનટ  ૬. ટ્ળીન પ્રેર ળાલ્ળ  ૭. ૫/૨ ીળર ડી.સી.ળી. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ન્યમૂેરટક વસનટમમા ંસ્્ળક એકઝોનટ સરકીટ દોરો અને સમજાળો. ૦૭ 

 બ ન્યમૂેરટક વસનટમના પાયદાઓ અને ગેરપાયદાઓ જણાળો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ હાઈડ્રોન્યમેૂરટકન  ંકાયણવ સમજાળો અને તેના પાયદાઓ જણાળો. ૦૭ 

 બ સેવમ ઓટોમેરટક રડ્રની ન્યમેૂરટક સરકીટ દોરો અને તેન  ંકાયણવ સમજાળો. ૦૭ 

 

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


