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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –6(NEW) • EXAMINATION – WINTER - 2021 

 

Subject Code: 3361905                                       Date :13-12-2021  

Subject Name: Fabrication Technology.  

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 non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1.  State four use of  Power source in fabrication.    

 ૧. ફેબ્રિકેશનમ ાંપ વર સોસસન  ચ ર ઉપયોગ જણ વો..   

 2. List different plate welding position   

 ૨. પ્લેટ વેલ્ડાંગની ચ ર જુદી જુદી પોઝીશન જણ વો.   

 3. State four factor affecting on weldability.  

 ૩. વે્ડેબીલીટીને અસર કરત ચ ર પરીબળો જણ વો.   

 4. Define term used for welding : (i) Root  (ii) Deposition Rate   

 ૪. વેલ્ડાંગમ  વપર ત  પદ સમજાવો : (i) રુટ (ii) ડીપોઝીશન રેટ   

 5. List surface preparation method.  

 ૫. સફેસ બ્રિપરેશન પધ્ધબ્રિઓની ય દદ આપો.  

 6. Draw welding symbol for fillet weld on both side of joint.  

 ૬. ડબલ સ ઇડ દફલેટ વેલ્ડાંગ જોઇંટ મ ટેની સાંજ્ઞ  દોરો.  

 7. State equipments used for edge preparation.  

 ૭. એજ બ્રિપરેશન મ ટે વપર ત  સ ધનો જણ વો.   

 8. Define term :  Erection of equipments.  

 ૮. પદ સમજાવો : ઇરેકશન ઓફ ઈબ્રવવપમેન્ટસ.   

 9. List Surface cleaning method.  

 ૯. સફેસ વલીનીગ પધ્ધબ્રિઓની ય દદ આપો.  

 10. State advantages of welding automation.    

 ૧૦. વેલ્ડાંગ ઓટોમેશનન  ફ યદ  જણ વો.  

    
Q.2 (a) Explain with fig. location of various elements of weld symbol.. 03 

િશ્ન. ર (અ) વે્ડ બ્રસમ્બોલન  જુદ જુદ  એલીમેન્્સન  લોકેશન આકૃબ્રત સહીત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw symbol of corner joint, lap joint and single bevel joint..  03 

 (અ) કોનસર જોઈન્ટ,લેપ જોઈન્ટ અને લસાંગલ બેવેલ જોઈન્ટ ન  બ્રસમ્બોલ દોરો.. ૦૩ 

 (b)  Explain the factor affecting on weld quality. 03 

 (બ) વે્ડ ગુણવિ ને અસર કરત પરીબળો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Enlist method of weld testing & explain any one of them. 03 
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 (બ) વે્ડ ટેસ્ટીંગ પધ્ધબ્રિઓની ય દી બન વી ગમે તે એક સમજાવો ૦૩ 

 (c) Classify power source & list advantages & limitation of it.  04 

 (ક) 
પ વર સોસેને વગીકુ્રત કરી દરેકન  ફ યદ  અને ગેર-ફ યદ  જણ વો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Briefly explain need of fabrication technology in industries. 04 

 (ક) ફેિીકશેન ટેવનોલોજીની ઉધ્યોગોમ ાં જરુરીય ત સમજાવો  ૦૪ 

 (d) Explain shop weld plan. 04 

 (ડ) શોપ વે્ડ પ્લ ન સમજાવો  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain weld test plan.  04 

 (ડ) વે્ડ ટેસ્ટપ્લ ન સમજાવો ૦૪ 

    
Q.3 (a) Draw three foundation bolt.  03 

િશ્ન. 3 (અ) ત્રણ ફ ઉન્ડેશન બો્ટની આકૃબ્રત દોરો.   ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain grouting.  03 

 (અ) ગ્ર ઉટીંગ સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain welding procedure specification. 03 

 (બ) વેલ્ડાંગ િોસીઝર સ્પેબ્રસફીકેશન સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Enlist welder performance qualification. 03 

 (બ) વે્ડર પફોમન્સ લ યક તની ય દી બન વો.  ૦૩ 

 (c) Explain pre-heating in welding. 04 

 (ક) વે્ડીંગમ ાં િી-બ્રહટીંગ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain post-heating in welding 04 

 (ક) વે્ડીંગમ ાં પોસ્ટ- બ્રહટીંગ સમજાવો ૦૪ 

 (d) Explain ultrasonic welding process.  04 

 (ડ) અ્ર સોનીક વેલ્ડાંગ િદક્રય  સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Laser beam welding process.  04 

 (ડ) લેસર બીમ વેલ્ડાંગ િદક્રય  સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain erection procedure of fabricated equipment. 03 

િશ્ન. ૪ (અ) ફેિીકેટેડ ઇવવીમેંટની ઇરેવસન પધ્ધબ્રિ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain erection procedure of fabricated piping. 03 

 (અ) પ ઇપીંગની ઇરેવસન પધ્ધબ્રિ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain method of removing thermal stress.  04 

 (બ) થમસલ સ્રેસ રીમુવ કરવ ની િદક્રય  સમજાવો ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain need of stress reliving & list application.  04 

 (બ) સ્રેસ રીલીવ મ ટેની જરૂદરય ત જણ વી તેન  ઉપયોગોની ય દી આપો ૦૪ 

 (c) List various welding defect & explain any two of them 07 

 (ક) જુદી જુદી વે્ડ ખ મીની ય દી બન વી ગમે તે બે સમજાવો.  ૦૭ 
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Q.5 (a) Explain need of edge preparation & list application.  04 

િશ્ન. ૫ (અ) એજ િીપરેસનની જરુરીય ત જણ વી ઉપયોગોની ય દી આપો ૦૪ 

 (b) List safety precaution during welding.   04 

 (બ) વેલ્ડાંગ દરબ્રમય ન ર ખવ  પડત  સેફ્ટી બ્રનયમો જણ વો. ૦૪ 

 (c) Define thermal distortion and state its cause.   03 

 (ક) થમસલ દડસ્ટોસસન સમજાવી તે ઉત્પન્ન થવ ન  ક રણો જણ વો. ૦૩ 

 (d) Classify surface color coating & explain air-spray. 03 

 (ડ) સફેશ કલર કોટીંગને વગીકુ્રત કરી એર સ્િે સમજાવો. ૦૩ 

 

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


