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

Q.2

Q.3

Q.3

Q.4

(a) Explain Leftward and Rightward Welding Techniques.

07

(b) Give Name and explain types of flame used in oxy-acetylene welding.

07

(a) Explain Thermit welding process with fig.

07

(b) Short note on Corrosive and Non-corrosive Soldering flux.

07

OR
Give
Advantages
and
Disadvantages
of Soldering and Brazing
(b)

07

(a) Write types of Resistance welding Process and Explain spot welding
process with Fig.

07

(b) Importance and relevance of metal joining process in metallurgy.

07

OR
(a) Difference between tungsten inert gas and metal inert gas Welding.

07

(b) Write and explain shielding gases which are used in fusion welding.

07

(a) Explain Laser beam welding.

07

(b) Explain submerged arc welding with fig.

07

OR

Q.4

Q.5

(a) Explain Electron beam welding.

07

(b) Explain Ultrasonic welding process with fig.

07

(a) Difference between Fabrication process and manufacturing process.

07

(b) (i) which are the factors affected in gas welding and arc welding cost.
(ii) Give causes of following weld defects
(a)Porosity (b) incomplete penetration (c) Cracks

04
03

OR
Q.5

(a) X ray and γ ray radiography.

07

(b) (i) Give Specification of Indian welding standards. (Any Two )

04

(ii) Weldability

03
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.૧ (અ) વે ડગ ની લેટવડ અને રાઇટવડ પધિત સમ!વો.
(બ) ઓ'સી-એિસટ)લીન વે ડગ ની

૦૭

લેમ ના નામ આપી તેના કાર ૦૭

સમ!વો.
ૃ સહ વણવો.
.૨ (અ) થમ.ટ વે ડગ ોસેસ આ/િત
ૂ નોધ લખો.
(બ) કોર3ઝીવ અને નૉન કોરોઝીવ સો ડરગ લ6 પર 7ંક

૦૭
૦૭

અથવા
(બ) સો ડરગ અને ;ે<ઝ=ગ ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.

૦૭

G
.૩ (અ) ર<ઝCટDસ
વેE ડFગ ોસેસ ના કાર જણાવો અને Cપૉટ વેE ડFગ ોસેસ ૦૭
ૃ સહ વણવો.
આ/િત
ુ ગતતા જણાવો.
(બ) મેટલજ. માં મેટલ જોઇનગ ોસેસ ની અગHયતા અને Iસં

૦૭

અથવા
.૩ (અ) ટંગCટંટ ઇનટ ગૅસ અને મેટલ ઇનટ ગૅસ વેE ડFગ ોસેસ નો તફાવત ૦૭
જણાવો.
(બ) ફL ૂઝન વેE ડFગ ોસેસ માં વપરાતા િસE ડFગ ગૅસ ના નામ લખી સમજવો.
.૪ (અ) લેઝર બીમ વેE ડFગ.

૦૭
૦૭

ૃ સહ વણવો.
(બ) સબમN આક વેE ડFગ ોસેસ આ/િત

૦૭

અથવા
.૪ (અ) ઇલે'Oોન બીમ વેE ડFગ.

૦૭

ૃ સહ વણવો.
(બ) અ Oાસોિનક વેE ડFગ ોસેસ આ/િત
G
G ન ોસેસ અને મેDRફ'ચરગ
ુ G
.૫ (અ) ફ;ીકશ
ોસેસ નો તફાવત લખો.
(બ) (૧) આક વેE ડFગ અને ગેસ વેE ડFગ ોસેસ ના ખચ માં અસર કરતાં

૦૭
૦૭
૦૪

પTરબળો લખો.
(૨) નીચે આપેલી વેE ડFગ ખામી ના કારણો લખો.

03

G
(૧)પોરોસીટ) (૨)ઇનકંVWલીટ પેનેOGશન (૩)X'સ
અથવા
G
.૫ (અ) 6 Tકરણ અને ગેમાં Tકરણ રડ)ઓYાફ)
સમજવો.
G
(બ) (1) ઇEDડયન વેE ડFગ CટાDડડ \ ું CપેસીTફકશન
જણાવો.(કોઈ પણ બે)
(2)

વે ડGબીલીટ)

૦9
૦૪
03
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