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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V   EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3351903 Date: 04-12-2018     

Subject Name: MANUFACTURING ENGINEERING-III 

Time: 10:30 AM TO 01:00 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. Define Depth of Cut and Material Removal Rate.  

 ૧.  ડેપ્થ ઓફ કટ અને મટટટિયલ િીમવુલ િેટ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. State properties of abrasive material  

 ૨. અબ્રેસીવ મટટટિયલ ન  ગણુધમો લખો .  

 3. What is need for gear finishing process?  

 ૩. ગિયિ ફીનીશીંિ પ્રટિય  ની જરૂટિય ત શુાં છે ?  

 4. Enlist different types of Threads.  

 ૪. જુદ  જુદ  પ્રક િ ન  થે્રડ ની ય દી બન વો.  

 5. Enlist application of Broaching.  

 ૫. બ્રોગ િંિ પ્રટિય  ન  ઉપયોિો લખો.  

 6. State the need of Special Purpose Machine.  

 ૬. સ્પેશશઅલ પ્રપઝ મશીન ની જરૂટિય ત શ  મ ટે છે તે લખો.  

 7. Define : Lithography  

 ૭. વ્ય ખ્ય  આપો.:લીથો ગ્ર ફી   

 8. Why dielectric fluid is used?  

 ૮. ડ ઈઇલેક્ટ્રિક ફ્લયુડ નો શુાં ઉપયોિ છે ?  

 9. Briefly describe Pull Broaching   

 ૯. પલુ બ્રોગ િંિ ને ટ ાંક મ ાં વણણવો.  

 10. What is Glazing?  

 ૧૦. ગ્લેઝીંિ અટેલે શુાં?  

    
Q.2 (a) Explain cutting action in grinding wheel. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ગ્ર ઈન્ડીંિ વ્હીલની કટટિંિ એરશન સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a short note on Honing Process. 03 

 (અ) હોનીિ પ્રટિય  પિ ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૩ 

 (b) Explain nomenclature of grinding wheel mark with WA 100 M5 V25. 03 

 (બ) WA 100 M5 V25.કોડ ન મકિણ વ ળ  ગ્ર ઈન્ડીંિ વ્હીલ ને સમજાવો.  ૦૩ 
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  OR  

 (b) Write difference between Dressing and Truing. 03 

 (બ) ડ્રેશસિંિ અને ટ્રુઈંિ નો તફ વત લખો.  ૦૩ 

 (c) Explain Cylindrical Grinder Machine with neat sketch. 04 

 (ક) સ્વચ્છ આકૃશત સ થે શસગલન્ડિીકલ ગ્ર ઇન્ડિ મશીન સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Tool and Cutter Grinder with neat sketch. 04 

 (ક) સ્વચ્છ આકૃશત સ થે ટુલ અને કટિ ગ્ર ઇન્ડિ મશીન સમજાવો. ૦૪ 

 (d) State the function of Bonding materials in grinding wheel. 04 

 (ડ) ગ્ર ઈન્ડીંિ વ્હીલ મ ટે બોન્ડીંિ મટટટિયલ નુાં ક યણ જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) List various abrasive material used in the grinding wheel. 04 

 (ડ) ગ્ર ઈન્ડીંિ વ્હીલ મ ટે વપિ ત  અબ્રેસીવ મટટટિયલ ની ય દી લખો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Give difference between Gear Forming and Gear Generating. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ગિયિ ફોશમિંિ અને ગિયિ જનિેટીંિ નો તફ વત લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Classify Gear Finishing Process. 03 

 (અ) ગિયિ ફીનીશીંિ પ્રટિય નુાં વિીકિણ આપો. ૦૩ 

 (b) Explain Thread Rolling Process. 03 

 (બ) થ્રેડ િોગલિંિ પ્રટિય  વણણવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Describe Thread Chasing operation with neat sketch  03 

 (બ)  સ્વચ્છ આકૃશત સ થે થે્રડ  ેગઝિંિ પ્રટિય  વણણવો.  ૦૩ 

 (c) Explain Gear shaping process with neat sketch. 04 

 (ક) ગિયિ શેપીન્િ પ્રટિય  સ્વચ્છ આકૃશત સ થે સમજાવો.  ૦૪ 
  OR  

 (c) Describe Gear Milling Process with neat sketch. 04 

 (ક) ગિયિ મીલીંિ  પ્રટિય  સ્વચ્છ આકૃશત સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Write short note on Ultrasonic machining Process. 04 

 (ડ) અલ્ટ્િ સોશનક મશીનીંિ પ્રટિય  પિ ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explains Plasma Arc Machining Process.  04 

 (ડ) પ્લ સમ ાં આકણ મશીનીંિ પ્રટિય  વણણવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a)  Briefly explain chemical vapor deposition process. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કેશમકલ વેપિ ડીપોઝીશન પ્રટિય  ટ ાંક મ ાં વણણવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain need for Micro Electro- Mechanical Systems. 03 

 (અ) મ ઈિો ઇલેરિો મીકેનકલ સીસ્ટમ ની જરૂટિય ત વણણવો. ૦૩ 

 (b) Describe Electro Chemical Machining (ECM) Process. 04 

 (બ) ઇલેરિો કેશમકલ મશીનીંિ પ્રટિય  વણણવો. ૦૪ 
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  OR  

 (b)  Write Advantages and Disadvantages of Nonconventional Machining 

Process. 
04 

 (બ) નોન કન્વેન્શનલ મશીનીંિ પ્રટિય  ન  ફ યદ  અન ેિેિ ફ યદ  લખો. ૦૪ 

 (c) Give classification of Nonconventional Machining Process and shortly 

explain Abrasive Jet Machining (AJM) Process. 
07 

 (ક) નોન કન્વેન્શનલ મશીનીંિ પ્રટિય  નુાં વિીકિણ આપો અને અબ્રેસીવ જેટ 
મશીનીંિ પ્રટિય  ટ ાંક મ ાં વણણવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw a neat sketch of Broach Tool. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) બ્રો  ટુલ ની સ્વચ્છ આકૃશત દોિો. ૦૪ 

 (b) Explain Thread Milling Process in short. 04 

 (બ) થ્રેડ મીલીંિ પ્રટિય  ટ ાંકમ ાં વણણવો. ૦૪ 

 (c) Draw Single Point Cutting Tool with neat sketch. 03 

 (ક) શસિંિલ પોઈન્ટ કટટિંિ ટુલ ની સ્વચ્છ આકૃશત દોિો. ૦૩ 

 (d) Explain Grinding Wheel balancing. 03 

 (ડ) ગ્ર ઈન્ડીંિ વ્હીલ  બેલ નન્સિંિ વણણવો. ૦૩ 

 

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


