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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________  
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

Diploma Engineering - SEMESTER – IV • EXAMINATION – WINTER 2012 
 

Subject code: 341903 Date:  28/12/2012 
Subject Name: Plant Maintenance & Safety  
Time: 02.30 pm - 05.00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

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

 
Q.1 (a) Define maintenance. List different types of maintenance and explain in brief 

predictive maintenance and corrective maintenance.  
07 

 (b)  List different methods use in selection of replacement. Explain briefly 
‘MAPI’ method as used in replacement decision. 
 

07 

Q.2 (a) Define wear. List different types of wear. Explain the effects of different 
types of wear on performance.    

07 

 (b) List basic & secondary methods of corrosion prevention. Explain in brief any 
two basic methods. 

07 

  OR  
 (b) Define corrosion. Explain (1) Pitting corrosion(2) Galvanic corrosion  

 
07 

Q.3 (a) Give difference of preventive maintenance and breakdown maintenance.. 07 
 (b) A scooter engine fails to start. Draw a decision tree for the sequence of 

activities involved in fault tracing.  
07 

  OR  
Q.3 (a) Define the term recovery.State the advantages of metal spraying over other 

recovery methods. 
07 

 (b) What is decision tree? List the steps involved in preparing a decision tree. 
 

07 

Q. 4 (a) Define periodic inspection and state the factors to be considered in periodic 
inspection. 

07 

 (b) What is condition monitoring? State the need of condition monitoring. 07 
  OR  

Q. 4 (a) Define reconditioning & retrofitting. Enlist four applications of retrofitting. 
Explain any one in brief. 

07 

 (b) State the stages involved in a repair cycle under preventive maintenance 
 

07 

Q.5 (a) State the function & responsibilities of safety inspector. 07 
 (b) Define the term foundation and explain how a good foundation eliminates 

vibration problems. 
07 

  OR  
Q.5 (a) Define the term erection and list the equipments used in erection work 07 

 (b) State the various points to prevent mechanical hazards. 
 

07 
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5|`Gv! V    યા યા આપો િનભાવ.િનભાવ ના કારો ની યાદ  તયાર કર  આગાૈ હ  જબ નો ુ

િનભાવ તથા ધારણા િનભાવ ંક મા ંવણવોુ ુ . 

07 

 A બદલીકરણ(ર લસમ ટે ે ) ની ર તો ની યાદ  કરો અન માપી ની ર ત બદલીકરણ ે

માટ ંક મા ંલખોુ .  

07 

    
5|`GvZ V યા યા આપો ઘસારો. ઘસારા ના કારો ની યાદ  લખો. દાુ - દા ઘસારા ની ુ

કામગીર  પર થતી અસર સમ વો.  

07 

 A ધા  ખવાણ અટકાવવા ની ય તથા ગૌણ ર તો ની યાદ  લખોુ ુ .કોઇપણ બ ે

ય ર તો  ંક મા ંવણન કરોુ ુ ુ .  

07 

  VYJF  
 A યા યાઆપો ખવાણ. સમ વો(1)પીટ ગ ખવાણ(2)ગ વનીક ખવાણે ે  07 

5|`Gv#    
 V અટકાવ િનભાવ અન કડાઉન િનભાવ વ ચ તફાવત લખોે ે ે .  07 

 A ટૂર ન ચા  થ  ંનથીુ ુ . આ ખામી શોધ  ંિનણય  દોરોુ ુ . 07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V યા યા આપો નઃ ા તુ . મટલ ગર તના અ ય ર ત કરતા ંફાયદા જણાવોે ે . 07 

 A િનણય  એ  ંછુ ુ ે?  િનણય  બનાવવામા ંસકંળાયલા દાઓ આપોુ ુે . 07 

    
5|`Gv$    

 V નરાવિતત તપાસણીની યા યા આપોુ . નરાવિતત તપાસણી માટ યાન મા ંુ

લવાના ંપ રબળો જણાવોે .  

07 

 A કનડં શન મોનીટર ગ એ  છુ ે? કનડં શન મોનીટર ગની જ રયાત જણાવોુ .  07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V ર ક ડ શનીગ અન ર ો ફટ ગ ની યા યા લખોે . ર ો ફટ ગ ના ચાર ઉપયોગ 

લખી કોઇ પણ એક િવગતવાર સમ વો.   

07 

 A ર પર સાયકલ ના દા દા તબ ા મા ંકરવામા ંઆવતી કામગીર ઓ લખોે ુ ુ .  07 

    
5|`Gv5    

 V સલામતી ઇ સપકટર ની ફરજો અન કાય  જણાવોે ે . 07 

 A ફાઉ ડશન પદની યા યા આપો. અન સા   ફાઉ ડશન ર ની સે ુ ુ મ યાઓ કવી 

ર ત ર કર છ ત સમ વોે ે ેૂ .  

07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V ઇરકશનની યા યા આપો. ઇરકશન વક મા ંવપરાતા સાધનસામ ીઓ જણાવો.  07 

 A 

 

િમકનીકલ જોખમો િનવારવા માટ ના દા જણાવોુ .  
 
 

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

07 

 2

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com

	Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________  
	GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

