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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –VI  • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

 

Subject Code: 361927 Date:  02-06-2014      

Subject Name: Foundry Technology 

Time: 3:00 pm – 5:30 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. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1 (a) List various molding materials and give factors for the selection of pattern 

materials. 

07 

 (b) List the required properties of molding sand and described any two in brief. 07 

    
Q.2 (a) Explain the term ‘Gating System’ with neat sketch; also explain the function 

of gate. 

07 

 (b) Describe mold hardening and coating in details. 07 

  OR  

 (b) Describe the needs and purpose of riser design. 07 

    
Q.3 (a) List the types of centrifugal casting. Explain method for preparing true 

centrifugal casting with a neat sketch. 

07 

 (b) Explain in brief the solidification of pure metals. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain the method of vaccum casting with a neat sketch. 07 

 (b) State the application of ceramic molding, with their advantages and 

limitations.  

07 

    
Q.4 (a) Explain in brief about mold and cooling of continuous casting. 07 

 (b) State rules for gating system to obtain sound casting. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain in details the use of computers in foundry.  07 

 (b) Explain the method of preparing pattern and investment with neat sketches for 

the investment casting. 

07 

    
Q.5 (a) State the factors to be considered while designing a casting. 07 

 (b) List the non-destructive methods of inspection for casting. Explain the 

meaning of this method of inspection. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Explain economic consideration, with drawing a graph of total cost and best 

design. 

07 

 (b) Write short-note on casting defects and quality control. 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ વલવલધ ભોલ્ડિંગ ભટીયીમરોની માદી ફનાલો અને ેટનન ભટીયીમરોની સદંગી 

કયલા ભાટેના ંમદુ્દાઓ રખો. 
૦૭ 

 બ ભો્ડીંગ સેન્ડના જરૂયી ગણુધભોની માદી રખો અને કોઈણ ફે નુ ંટૂંકભા ંલણનન 
કયો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ‘ગેટીંગ સીસ્ટભ’ ય સ્લચ્છા આકૃવિ સાથે સભજાલો, અને ગેઈટનુ ંકામન ણ 

સભજાલો. 
૦૭ 

 બ ભો્ડ હાડનનીંગ અને કોટીંગ વલષે વલસ્િાયથી સભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ યાઇઝય ડીઝાઇનની જરૂયીમાિો અને હતેઓુ વલષે લણનન કયો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ સેન્રીપયગુર કાસ્ટીંગના પ્રકાયો રખો.સ્લચ્છા આકૃવિ સાથે સેન્રીપયગુર કાસ્ટીંગ 

ફનાલલાની યીિ સભજાલો. 
૦૭ 

 બ શદુ્ધ ધાતઓુનુ ંઘનીકયણ ટૂંકભા ંસભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સ્લચ્છ આકૃવિ સાથે લેક્યભૂ કાસ્ટીંગની યીિ સભજાલો. ૦૭ 

 બ સીયાભીક ભો્ડીંગના ઉમોગ િેના પામદા અને ભમાનદા સાથે જણાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ કન્ટીન્યઅુસ કાસ્ટીંગના ભો્ડ અને ઠાયણ (કુરીંગ) વલષે ટૂંકભા ંજણાલો. ૦૭ 

 બ સાઉન્ડ કાસ્ટીંગ ભેલલા ભાટેની ગેટીંગ સીસ્ટભના વનમભો જણાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ પાઉન્રીભા ંકોમ્પ્યટુયનો ઉમોગ વલસ્િાયથી સભજાલો. ૦૭ 

 બ ઈન્લેસ્ટભેન્ટ કાસ્ટીંગ ભાટે ેટનન અને ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ફનાલલાની યીિ સ્લચ્છ 
આકૃવિ સાથે સભજાલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ કાસ્ટીંગ ડીઝાઇન કયલા ભાટે ધ્માનભા ંયાખલાના યીફો જણાલો. ૦૭ 

 બ ફીન બગંાણ (નોન ડડસ્રકટીલ) ની યીિોની માદી ફનાલી અને નોન ડડસ્રકટીલ 
યીિનો અથન સભજાલો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ અથનિતં્રને સફંધંી ધ્માનભા ંરેલાની ફાફિોને, કુર ખર્ન અને ઉત્તભ ડીઝાઇનનો 
આરેખ દોયીને સભજાલો. 

૦૭ 

 બ કાસ્ટીંગની ખાભીઓ અને ગણુલત્તા વનમભન (ક્લોરીટી કંરોર) ય ટૂંકનોંધ 
રખો. 

૦૭ 
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