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

DIPLOMA ENGG. – DLM - SEMESTER– VI EXAMINATION – WINTER 2012 
Subject code: 361915   Date:  02-01-2013    
Subject Name: Fabrication Technology 
Time:  02:30 pm – 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. English version is considered to be Authentic. 

 
Q.1 (a) State the properties and selection criteria for fabrication materials. 07 

 (b) Write the applications and selection criteria for power source. 07 
Q.2    

 (a) Draw the diagrammatic layout for piping joints. 07 
 (b) Give the features of process equipment drawings. 07 
  OR  
 (b) Describe the working principle of plasma arc welding with neat sketch. 07 

Q.3    
 (a) Explain working principle of spot welding process along with welding 

cycle. 
07 

 (b) List various cutting processes and explain carbon arc cutting with sketch. 07 
  OR  

Q.3 (a) Explain with sketch: Working principle of Laser beam welding. 07 
 (b) Explain the Flux-cored Arc welding process and write its applications. 07 
    

Q.4    
 (a) Explain Underwater welding process & write their applications. 07 
 (b) Describe the Alignment of pressure vessels. 07 
  OR  

Q. 4 (a) Write the basic types of welding joints & their applications. 07 
 (b) State need of post weld heat treatment & its applications. 07 
    

Q.5    
 (a) Explain the concept of Third party Inspection & list the agencies doing it. 07 
 (b) Write the safety norms for gas welding & gas cutting. 07 
  OR  

Q.5 (a) State the methods of Surface coating & explain “Flame Spraying” with 
sketch. 

07 

 (b) State the methods of Surface finishing on weld parts & explain any one of 
them. 

07 
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5|`Gv! V ફ કશન મટ ર અ સના ં ણુધમ  અને પસદંગી માટના ં ુ ાઓ જણાવો.  07 

 A પાવર સોસના ંઉપયોગો અને પાવરસોસની પસદંગી કરવા માટના ં ુ ાઓ 

લખો. 

07 

    
5|`GvZ V ાઇમ ગ જોડાણો દશાવતો ડાયા ામેટ ક લે-આઉટ દોરો. 07 

 A ોસેસ ઈ વીપમે ટ ો ગની લા ણી તાઓ જણાવો. 07 

  VYJF  
 A લાઝમા આક વે ડ ગ યાનો કાયિસ ાતં વ છ આ ૃિતસહ વણવો. 07 

5|`Gv#    
 V પોટ વે ડ ગનો કાયિસ ાતં વે ડ ગ સાયકલ સાથે સમ વો. 07 

 A કટ ગ પ ધિતઓ યાદ  બનાવો અને કાબન આક કટ ગ આ ૃિતસહ સમ વો. 07 

  VYJF  
5|`Gv#    

 V લેસર બીમ વે ડ ગનો કાય િસ ધાતં આ ૃિત દોર  સમ વો.  07 

 A ફલ સ કોડ આક વે ડ ગ યા સમ વી તેના ંઉપયોગો લખો. 07 

    
5|`Gv$    

 V અ ડરવોટર વે ડ ગ યાઓ સમ વો અને તેના ંઉપયોગો લખો. 07 

 A ેસરવેસલ ુ ંએલાઇમે ટ વણવો. 07 

  VYJF  
5|`Gv$    

 V વે ડ ગ જોઇ ટના ં ળૂ તૂ કારો અને તેના ંઉપયોગો જણાવો. 07 

 A પો ટ હ ટ ગની જ રયાત જણાવી તેના ંઉપયોગો લખો. 07 

    
5|`Gv5    

 V થડ પાટ  ઇ પે શનનો િસ ધાતં સમ વો અને તે કરતી એજ સીઓની યાદ  

બનાવો. 

07 

 A ગેસ વે ડ ગ અને ગેસ કટ ગને લા  ુપડતા સલામતીના ંિનયમો લખો. 07 

  VYJF  
5|`Gv5    

 V સરફશ કોટ ગ માટની ર તો લખો અને લેમ ે ગ આ ૃિત દોર   સમ વો. 07 

 A વે ડ ભાગોના સરફશ ફ નીશ ગ માટની ર તો લખો અને ગમે તે એક ર ત 

સમ વો. 

07 
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