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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.-  SEMESTER–III EXAMINATION – WINTEER 2012 

Subject code: 331905 Date:  02/01/2013      
Subject Name: Manufacturing Engineering - I 
Time: 2:30 pm – 5:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks. 
4.  English version is Authentic 

 
Q.1 (a) Define recrystalisation temperature. State at least six factors affecting 

recrystalisation temperature of metals. 
07 

 (b) Differentiate between hot working and cold working process. 07 
Q.2    

 (a) Classify the forging process and explain drop forging with a neat sketch. 07 
 (b) State the meaning of ingot, bloom and billets. Explain three high rolling mill with 

a neat sketch. 
07 

  OR  
 (b) Explain bending process with a neat sketch and state the equation for finding 

bending allowance of sheet metal. 
07 

Q.3    
 (a) Explain wire drawing process with a neat sketch.  07 
 (b) Define extrusion. State the advantages and limitations of extrusion process. 07 
  OR  

Q.3 (a) List the operations performed under forming process and explain any one with 
neat sketch.  

07 

 (b) (i) Classify the press. List the operations which are performed on press. 
(ii) State the points considered for selection of press. 

04 
 

03 
Q.4    

 (a) (i) Define pattern allowance. Name the various pattern allowances giving purpose 
of each. 
(ii) Define the term pattern. List the name of pattern materials. 

04 
 

03 
 (b) State the different types of cores and explain any two types of cores with neat 

sketch.  
07 

  OR  
Q. 4 (a) Draw sketch of a cupola and label various parts with different zones on its. 07 

 (b) (i) Explain the centrifugal casting process. 
(ii) List any six defects in sand casting and give their causes. 

04 
03 

    
Q.5    

 (a) State the principle of gas welding process. State its advantages and 
disadvantages. 

07 

 (b) List the various types of arc welding process and explain submerged arc welding 
process with neat sketch. 

07 

  OR  
Q.5 (a) State the types of resistance welding process and explain spot welding process 

with neat sketch. 
07 

 (b) (i) Define soldering and brazing. State fluxes used in soldering. 
(ii) List the names of destructive and nondestructive test for weld joints.   

03 
04 
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 .1 અ  નુઃ ફટ કરણ તાપમાનની યા યા આપો. ધા નુા નુઃ ફટ કરણ તાપમાનને અસરકરતા 

છ પર બળો જણાવો.   

૦૭  

 બ હોટ અને કો ડ વક ગ કયા વ ચેનો તફાવત લખો.  ૦૭  

 .2  અ  ફ ગ કયા ુ ંવગ કરણ કરો.અને ોપ ફ ગ કયા વ છ  આ ૃિત સહ સમ વો.  ૦૭  
 બ  ઇનગોટ, મુ, બીલેટ નો અથ ઁજણાવો. ી હાઇ રોલીગ મીલ  વ છ આ ૃિત સહ 

સમ વો 

૦૭  

  અથવા  

 .3  અ  વાયર ોઇગ કયા વ છ આ ૃિત સહ સમ વો ૦૭  
 .બ  એક જનની યા યા આપો. એક જન કયાના ફાયદા અને મયાદઁાઓ જણાવો.   ૦૭  
  અથવા  

 .3 અ  ફ મીગ કયા ારા કરવામા ંઆવતા ઓપરશનના નામ લખો. અને ગમે તે એક વ છ 

આ ૃિત સહ સમ વો 

૦૭  

 .બ (1) ેસ ુ ંવગ કરણ કરો. ેસ ારા કરવામા ંઆવતા ઓપરશનની                        

યાદ  બનાવો.  

(2) ેસની પસદંગી માટના ુ ાઓ જણાવો.   

૦૪ 

 

૦૩  

 .4  અ (1) પેટન ઁએલાઉ સની યા યા આપો. ુદા ુદા પેટન ઁએલાઉ સના હ ઓુ સાથે જણાવો. 

(2) પેટન ઁપદની યા યા આપો. પેટન ઁમટ ર યલના નામ લખો.  

૦૪ 

 

૦૩  
 બ ુદા ુદા કોરના કાર જણાવો. અને ગમે તે બે કોર વ છ આ ૃિત સહ સમ વો ૦૭  
  અથવા  

 .4 અ પુોલાની આ ૃિત દોર  તેના ભાગો અને ુદા ુદા ઝોન દશાવઁો  ૦૭  
 .બ (1) ક ગામી કા ટ ગ કયા ૂંકમા ંસમ વો.                                     (2) 

સે ડકા ટ ગની છ ખામીઓ જણાવો અને તેના કારણો જણાવો. 

૦૪ 

૦૩  

 .5  અ ગેસવે ડ ગ કયાનો િસ ધાતં જણાવો. તેના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ લખો.  ૦૭  

 બ આકઁ વે ડ ગ કયાના ુદા ુદા કાર લખો. અને સબમજડઁ આકઁ વે ડ ગ કયા 

વ છ આ ૃિત સહ સમ વો  

૦૭  

  અથવા  

 .5 અ વીજ અવરોધક વે ડ ગ કયાના કાર જણાવો. અને પોટઁ વે ડ ગ કયા વ છ 

આ ૃિત સહ સમ વો 

૦૭  

 બ (1) સો ડર ગ અને ેજ ગની યા યા આપો. સો ડર ગમા ં વપરાતા ફલકસ જણાવો . 

(2) વે ડ જો ટના ડ કટ વ અને નોનડ કટ વ  પર ણના નામોની યાદ  લખો.  

૦૪  

૦૩  
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