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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- III  EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code: 3331901 Date: 13-05-2019     

Subject Name: MANUFACTURING ENGINEERING-I 

Time: 02:30 PM to 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. 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 પો. 14 

 1. State the function of Coating on arc welding electrode.  

 ૧. આકક વેલ્ડાંગ ઇલેક્ટ્રોડ ઉપર લગ વવ મ ાં આવત  કોટ ાંગ મટ ટરયલન  ક યક લખો.   

 2. State difference between soldering and brazing.  

 ૨. સો્ડટરાંગ અને બ્રેલજાંગ વચ્ચે તફ વત આપો.  

 3. State the formula to find heat required in resistance welding.  

 ૩. વવજપ્રવતરોધ વેલ્ડાંગનો ઉષ્ણત  મેળવવ  મ  ેન ાં સૂત્ર લખો.   

 4. What is manufacturing process?  

 ૪. મેન્ય ફેક્ટ્ચટરાંગ પ્રટિય  ક્ટ્ય ાં છે?  

 5. What is chaplet in moulding process?  

 ૫. મોલ્ડાંગ પદ્ધવિમ ાં  ચેપલે  શ ાં છે?  

 6. List various types of pattern.  

 ૬. પ ેનકન  વવવવધ પ્રક રો લખો.   

 7. State name of four steel section available and mention their I.S.  

 ૭. બજારમ ાં મળત  ચ ર સ્ ીલ સેક્ટ્શનની ય દી લખો અને તેન ેઆઈ. યેસ. મ જબ દ શોવો   

 8. State the steps for making a head of bolt by smith forging operation.  

 ૮. વસ્મથ ફોર્ગિંગ પ્રટિય  બો્ ન ાં મ થ ાં બન વવ ન  સ્ ેપ્સ લખો.   

 9. Name four components produced by extrusion process.  

 ૯. એક્ટ્સ્ ૃજન પ્રટિય થી ઉત્પન્ન થત ાં ચ ર દ ગીન ન  ન મ લખો.   

 10. What is adhesive bonding?  

 ૧૦. એડ્હેવસવ બોંટડાંગ ક્ટ્ય ાં છે?  

    
Q.2 (a)  Give classification of manufacturing processes. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મેન્ય ફેક્ટ્ચટરાંગ પ્રટિય  ની વગીકરન લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain any three mechanical properties of metal. 03 

 (અ) ધ ત ની કોઈપણ ત્રણ મેકેવનકલ ગ ણધમક સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain tube extrusion process with neat sketch. 03 

 (બ)  ૂબ એક્ટ્સ્ત્ર જન પ્રટિય  આકૃવત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain manufacturing of collapsible tube by impact extrusion process. 03 

 (બ) કોલેપ્સીબલ ટ્યૂબ બન વવ  મ  ેની ઇમ્પેક્ટ્  એક્ટ્સ્ત્ર જન પ્રટિય  જણ વો.  ૦૩ 

  (C) Differentiate between cold working and hot working of metal 04 

 (ક) કો્ડ વકીંગ અને હો  વકીંગ વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (C) Explain four high and cluster rolling mill with neat sketch. 04 

 (ક) ફોર હ ઇ અને ક્ટ્લસ્ ર રોલલાંગ મીલ આકૃવત દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Explain wire drawing with neat sketch. 04 

 (ડ) વ યર ડ્રોઇંગ પ્રટિય  સ્વચ્છ આકૃવત દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Describe spinning process with neat sketch. 04 

 (ડ) સ્વચ્છ આકૃવત  સ થે સ્પીનીંગ પ્રટિય  વણ કવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) What are the principle ingredients of moulding sand? State the function of 

each ingredient. 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મોલ્ડાંગ સેન્ડન  મ ખ્ય ઘ કો ક્ટ્ય  છે ? ઘ કન ાં ક યક સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) What are the essential properties of moulding sand? State the effect of each 

property on casting. 

03 

 (અ) મોલ્ડાંગ સેન્ડ મ  ેન ાં અગત્યન  ગ ણધમો જણ વો. ક લસ્ ાંગપર દરેક ગ ણધમકની અસર લખો.  ૦૩ 

 (b) State various pattern allowances giving purpose of each. 03 

 (બ) વવવવધ પે નક છૂ  જણ વો તથ  દરેકન  હેત ઓ સમજાવો.   ૦૩ 

  OR  

 (b) Define core. Explain any two types of core with neat sketch. 03 

 (બ) કોરની વ્ય ખ્ય  આપો. કોઈપણ બે પ્રક રન  કોર આકૃવત દોરી સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Explain die casting process with neat sketch. 04 

 (ક) ડ ય ક લસ્ ાંગ પ્રટિય  સ્વચ્છ આકૃવત દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain centrifugal casting with neat sketch. 04 

 (ક) સેં રીફ્ય ગલ ક લસ્ ાંગ પ્રટિય  સ્વચ્છ આકૃવત દોરી સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Differentiate between drop forging and press forging. 04 

 (ડ) ડ્રોપ ફોર્જિંગ અને પ્રેસ ફોર્જિંગ વચ્છે તફ વત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain (i) Stretch forming (ii) Embossing 04 

 (ડ) વણકવો (i) સ્રેચ ફોર્મિંગ (ii) એમ્બોસીંગ  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain advantages of A.C. and D.C. power used in an arc welding. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આકક વે્ડીંગ વપર ત  એ.સી. અને ડી. સી. પ્રવ હનનો  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain principle of metal arc welding. Give its uses. 03 

 (અ) ધ ત  આકક વે્ડીંગનો વસદ્ધ ાંત સમજાવી તેન  ઉપયોગ જણ વો.  ૦૩ 

 (b) With neat sketch explain principle of MIG welding. State its application. 04 

 (બ) સ્વચ્છ રેખ કૃવતની મદદથી મીગ વે્ડીંગની વસદ્ધ ાંત સમજાવો અને તેન  ઉપયોવગત  લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain with neat sketch principle of thermit welding. State its application. 04 

 (બ) સ્વચ્છ રેખ કૃવતની મદદથી થમી  વે્ડીંગની વસદ્ધ ાંત સમજાવો અને તેન  ઉપયોવગત  લખો.  ૦૪ 
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 (c) Explain in brief the method of preparing green sand mould. Draw a neat 

sketch of a mould & show the various parts. 

07 

 (ક) સ્વચ્છ રેખ કૃવતની મદદથી  ૂાંકમ ાં ગ્રીન સેન્ડ મો્ડીંગ પ્રટિય  જણ વો અને તેન  જ દ ાં જ દ ાં ભ ગ 

દશ કવો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) List various casting defects & explain any four in brief. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) જ દ ાં –જ દ ાં પ્રક રની ક સટ ાંગની ખ મીઓ લખી કોઈપણ ચ ર  ૂકમ ાં સમજાવો.  ૦૪ 

 (b) With neat sketch explain oxy-acetylene flames showing clearly different 

zones.  
04 

 (બ) ઓકસી-એસી ીલીન જ્યોત સ્વચ્છ રેખ કૃવતની મદદથી જણ વો અને જ દ ાં જ દ ાં વવભ ગો દશ કવો. ૦૪ 

 (c) Draw neat sketch of gating system & state the function of each element of it. 03 

 (ક) ગેટ ાંગ પદ્ધવતની સ્વચ્છ આકૃવત દોરી તેન  વવવવધ ભ ગોન  ક યક સમજાવો.   ૦૩ 

 (d) Explain the terms (i) Ingot (ii) Bloom (iii) Billet 03 

 (ડ) શબ્દ સમૂહો સમજાવો (i) ઈનગો  (ii) બ્લૂમ (iii) વબલે   ૦૩ 

 

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


