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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –6 (NEW)- EXAMINATION –WINTER-2022 

 

Subject Code: 3361905                                                                  Date: 17-12-2022  

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 simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted. 

5. English version is authentic. 

 

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

 1. State any four third party inspection agencies.  

 ૧. કોઇ પણ ચ ર થર્ડ પ ર્ટી ઇંસ્પેકશન એજાંસસઝ્સ જણ વો.   

 2. State four factors which are affecting on weldability.   

 ૨. વેલ્રે્સબસિર્ટી પર અસર કરત  ચ ર પરરબળો જણ વો.   

 3. Write name of any four equipments and tools of gas welding.   

 ૩. ગેસ વેલ્ર્ીંગન  કોઇ પણ ચ ર સ ધનો અને ઑજારોન  ન મ િખો.   

 4. State the parameters of arc welding.   

 ૪. આકડ વેલ્ર્ીંગન  પેર સમર્ટસડ જણ વો.   

 5. Write the four applications of pre heating.   

 ૫. પ્રીસિર્ટીંગન  ચ ર ઉપયોગો િખો.   

 6. State four remedies of preparing defect free weld.   

 ૬. ખ મીરસિત વેલ્ર્ તૈય ર કરવ  મ રે્ટન  ચ ર ઉપ યો જણ વો.   

 7. Write the types of thermal distortion.   

 ૭. થમડિ ર્ીસ્ર્ટોશડનન  પ્રક ર જણ વો.    

 8. State the method of surface cleaning.   

 ૮. સર્ફેસ ક્િીનીંગની રીત જણ વો.   

 9. List any four destructive tests.   

 ૯. કોઇ પણ ચ ર ર્ીસ્રસક્ર્ટવ ર્ટેસ્્સની ય દી બન વો.   

 10. State the procedure for machinery installation and testing.   

 ૧૦. મસશનરી ઇંસ્ર્ટોિેશન અને ર્ટેસ્ર્ટીંગ મ રે્ટની રીત જણ વો.   

    
Q.2 (a) Explain need of fabrication technology in industries. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઇંર્સ્રીઝમ  ર્ફેબ્રીકેશન ર્ટેક્નોિોજીની જરૂરરય ત સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) State six applications of power source.   03 

 (અ) પ વર સોસડન  છ ઉપયોગો જણ વો.  ૦૩ 

 (b) Write application of edge preparation.  03 

 (બ) એજ તૈય રીન  ઉપયોગો િખો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Prepare a bill of material for arc welding process.  03 
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 (બ) આકડ વેલ્ર્ીંગ પ્રરિય  મ રે્ટ સબિ ઑર્ફ મરર્ટરીયિ તૈય ર કરો.  ૦૩ 

 (c) Write rules to be followed while using welding symbols.  04 

 (ક) વેલ્ર્ીંગ સચહ્નો વ પરત  િોય ત્ય રે પ ળવ ન  સનયમો િખો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) State all welding position along with abbreviations used for them.  04 

 (ક) એબ્રીસવયેશન સ થે બધ  જ વેલ્ર્ીંગ પોઝીશન જણ વો.  ૦૪ 

 (d) Explain butt joint and lap joint. Also state its applications.  04 

 (ર્) બર્ટ જોઇંર્ટ અને િેપ જોઇંર્ટ સમજાવી તેન  ઉપયોગો જણ વો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) State briefly the welding procedure specification (WPS). 04 

 (ર્) વેલ્ર્ીંગ પ્રોસેજર અપેસસરર્ફકેશન ર્ટ ાંકમ  જણ વો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write the need of post heating.  03 

પ્રશ્ન. 

3 

(અ) પોસ્ર્ટ િીટર્ટાંગની જરૂરરય ત િખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the application of post heating.  03 

 (અ) પોસ્ર્ટ િીટર્ટાંગન  ઉપયોગો િખો.  ૦૩ 

 (b) Describe the method of stress relieving by induction coil.  03 

 (બ) ઇંર્કશન કોઇિ દ્વ ર  સ્રેસ રીસિવીંગ રીત વણડવો.   ૦૩ 

  OR  

 (b) State the need of pre heating.  03 

 (બ) પ્રીિીટર્ટાંગની જરૂરરય ત જણ વો.  ૦૩ 

 (c) List the method of removing thermal stress and explain any one.  04 

 (ક) થમડિ સ્રેસ દ ર કરવ ની રીત િખો અને કોઇ પણ એક સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Write application of post weld heat treatment.  04 

 (ક) પોસ્ર્ટ વેલ્ર્ િીર્ટ રીર્ટમેંર્ટન  ઉપયોગો િખો.  ૦૪ 

 (d) State the advantages and disadvantages of electron beam welding process.  04 

 (ર્) ઇિેક્રોન બીમ વેલ્ર્ીંગ પ્રરિય ન  ર્ફ યદ  અને ગેરર્ફ યદ  જણ વો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) List the safety norms for arc welding.  04 

 (ર્) આકડ વેલ્ર્ીંગન  સિ મતી નોર્મસડ િખો.   ૦૪ 

    
Q.4 (a) State the factors affecting the weld quality.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) વેલ્ર્ ગણુવત્ત  પર અસર કરત  પરરબળો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the defect and their reasons found in a weld.  03 

 (અ) વેલ્ર્મ  મળતી ખ મીઓ અને તેન  ક રણો જણ વો.  ૦૩ 

 (b) State the various methods of surface finishing and explain any one of them.   04 

 (બ) સર્ફેસ રર્ફનીશીંગની જુદી જુદી રીતો જણ વી કોઇ પણ એક સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) List the foundation materials.  04 

 (બ) ર્ફ ઉરે્શન મરર્ટરીયિની ય દી બન વો.  ૦૪ 

 (c) List the methods of weld testing and explain any two.  07 

 (ક) વેલ્ર્ ર્ટેસ્ર્ટીંગની રીતો િખો અને કોઇ પણ એક વણડવો.  ૦૭ 
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Q.5 (a) State erection steps of common fabrication structure.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) કોમન ર્ફેબ્રીકેશન સ્રક્ચરન  ઇરેક્શન પગસથય  જણ વો.  ૦૪ 

 (b) Show location of elements in welding symbols.  04 

 (બ) વેલ્ર્ીંગ સચહ્નોમ ાં ઘર્ટકોન  સ્થ ન દશ ડવો.  ૦૪ 

 © Describe meaning of good weld quality. 03 

 (ક)  સ ર  વેલ્ર્ ગુણવત્ત નો અથડ વણડવો.  ૦૩ 

 (d) List equipments and machines used for edge preparation.  03 

 (ર્) એજ તૈય રી મ રે્ટ વપર ત  સ ધનો અને મશીંસની ય દી બન વો.  ૦૩ 

 

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


