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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code: 3351903 Date: 16-05-2019     

Subject Name: MANUFACTURING ENGINEERING-III 

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 આપો. 14 

 1. Give definition of machine tools.  

 ૧. મશીન ટૂલ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Define depth of cut and metal removal rate with respect to turning.  

 ૨. ટર્નિંગ ની સ પેક્ષમ ાં ડેપ્થ ઓફ કટ અને મેટલ રીમૂવલ રેટ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3. Explain loading of grinding wheel.  

 ૩. ગ્ર ઇન્ડીંગ વ્હીલ મ ટે લોડીંગ એટલે શુ?  

 4. State any four properties of abrasive material.  

 ૪. એબે્રસીવ મટેરીયલ્સ ન  કોઇ પણ ચ ર ગુણધમો લખો.  

 5. Why gears are being finished?  

 ૫. ગીયસસ ને શ  મ ટે ફફનીશ્ડ કરવ મ  આવે છે?  

 6. State the different methods of thread production.  

 ૬. થ્રેડ(આાંટ ) બન વવ ની વવવવધ પધ્ધવતઓ જણ વો.   

 7. Draw different shapes that can be produced by internal broaching process.   

 ૭. ઈન્ટરનલ બ્રોચચાંગ પ્રફિય  વડ ેબન વી શક ત  વવવવધ આક રો દોરો.  

 8. Explain the term “special purpose machine”.  

 ૮. “સ્પેશીયલ પરપઝ મશીન” શબ્દ સમજાવો.  

 9. State types of transfer machine.  

 ૯. ટ્ર ન્સફર મશીન ન  પ્રક રો જણ વો.  

 10. Write the purpose of “die electric liquid” used in EDM.  

 ૧૦. ઈ.ડી.એમ. મ ાં વપર ત  ડ ઈઇલેવરટ્રક પ્રવ હી ન  હેતુઓ લખો.  

    
Q.2 (a) Explain centre less grinding with line diagram.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સેંન્ટર લેસ ગ્ર ઇન્ડીંગ રેખીય આિુતી ની મદદ થી સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the advantages of grinding as a machining process. 03 

 (અ) મશીનીંગ પ્રફિય  તરીકે ગ્ર ઈંન્ડીગ ન  ફ યદ ઓ જણ વો.. ૦૩ 

 (b) Explain with sketch self- sharpening process of grinding wheel.  03 

 (બ) આિૃવત ની મદદ થી ગ્ર ઈન્ડીંગ વ્હીલ નો સ્વ-વતક્ષ્ણત  નો ગુણધમસ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) State the needs for balancing grinding wheel. 03 

 (બ) ગ્ર ઇન્ડીંગ વ્હીલ ને બેલેન્સ કરવ ની જરૂરીય તો જણ વો. ૦૩ 

 (c) Explain nomenclature method of grinding wheel. 04 

 (ક) ગ્ર ઇન્ડીંગ વ્હીલ ની ન મકરણ રીત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Give the name and function of bonding materials used for grinding wheel. 04 

 (ક)  ગ્ર ઇન્ડીંગ વ્હીલ ન  બોંડડાંગ મટેફરઅલન  ન મ અને તેન  ક યો લખો. ૦૪ 

 (d) List the finishing operations and explain any one in brief. 04 

 (ડ) ફીનીશીંગ ઓપરેશન ની ય દી બન વી કોઇ પણ એક વવસ્ત ર પૂવસક સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Differentiate between generating and forming process. 04 

 (ડ) ફોર્મિંગ અને જનરેડટાંગ પધ્ધવત વચ્ચે નો તફ વત આપો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) “Gear sharpening is generating process”- Justify the statement. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) “ગીયર શેપીંગ એ જનરેટીંગ પ્રફિય  છે”- વ રય સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain in brief, gear shaving process. 03 

 (અ) ગીયર શેવીંગ પ્રફિય  વવસ્ત ર થી સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Compare gear milling and gear broaching process. 03 

 (બ) ગીયર મીલીંગ અને  ગીયર બ્રોચચાંગ પ્રફિય  ની તુલન  કરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain gear broaching process and list its merits and demerits. 03 

 (બ) ગીયર બ્રોચચાંગ પ્રફિય નુ વણસન કરી તેન  ફ યદ  અને મય સદ ઓ જણ વો.  ૦૩ 

 (c) Show the various elements of thread in the sketch of ‘V’ thread. 04 

 (ક) ‘વી’ થ્રેડ ની આિૃવત દોરી થ્રેડ ન  વવવવધ ભ ગો  બત વો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain merits and demerits of gear shaping process. 04 

 (ક) ગીયર શેપીંગ ફ યદ  અને ગેરફ યદ  વણસવો. ૦૪ 

 (d) Explain- How hob cutter generates gear? 04 

 (ડ) હોબ કટર થી ગીયર કેવી રીતે જનરેટ થ ય છે? – સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain thread chasing operation with neat sketch. 04 

 (ડ) સ્વચ્છ આિૃવત ની મદદ થી થ્રેડ ચેઝીંગ ઓપેરશન સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain thread cutting by die head. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ડ ય હેડ થી થ્રેડ ક પવ ની રીત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain single column jig boring machine with line diagram. 03 

 (અ) રેખીય આિૃવત ની મદદ થી સીંગલ કોલમ જીગ બોરીંગ મશીન સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain merits and demerits of thread milling and thread rolling. 04 

 (બ) થ્રેડ મીલીંગ અને થ્રેડ રોલીંગ ન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ  જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain vertical broaching machine with line diagram.  04 

 (બ) રેખીય આિૃવત ની મદદ થી વટીકલ બ્રોચીંગ મશીન સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Write in brief about factor affecting constructional design of SPMs. 07 



3/3 

 (ક) SPMs ની બાંધ રણીય રચન  પર અસર કરત  ઘટકો વવષે ટૂાંક મ ાં લખો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Describe with a neat sketch the working principle of ultrasonic machining. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ્વચ્છ આિૃવત ની મદદ થી અલ્ટ્ર સોવનક મશીનીંગ નો વસધ્ધ ાંત વણૅવો. ૦૪ 

 (b) Explain abrasive jet machining with neat sketch. 04 

 (બ) સ્વચ્છ આિૃવત ની મદદ થી એબ્રેસીવ જેટ મશીનીંગ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Classify non conventional methods of machining. 03 

 (ક) નોન કન્વેન્સનલ મશીનીંગ પ્રફિય  ઓ નુ વગીકરણ કરો. ૦૩ 

 (d) Write materials and their properties used for MEMS manufacturing. 03 

 (ડ) MEMSમ ાં વપર ત  મટેરીયલ અને તેન  ગુણધમો લખો. ૦૩ 

 

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


