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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –  EXAMINATION – WINTER-2014 

 
Subject Code: 3351905 Date:19/05/2014      
Subject Name: Estimating Costing and Contracting 
Time: 2:30 pm to 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Define estimating.  
 2. Write equation of finding depreciation by straight line method.  
 3. List the elements of cost in gas welding.  
 4. Define Breakeven Point.  
 5. Explain any two forging operations.  
 6. Give the definition of fixed cost and variable cost.  
 7. Give the definition of budget.  
 8. List different types of tenders.  
 9. Write down the equation for finding overhead cost as per unit rate method.  
 10. Explain scale loss in forging.  
    Q.2 (a) Explain effect on Breakeven Point while increasing the fixed cost. 03 
  OR  
 (a) Write the assumptions made in construction of Breakeven chart. 03 
 (b) Derive an equation for Breakeven Point analytically, 03 
  OR  
 (b) The fixed cost of an industry is Rs. 50000 and its production capacity is 1000 

units per month if each product is sold at Rs. 600, variable cost per product is 
Rs. 350, find Breakeven number. 

03 

 (c) Write down factors affecting arc welding cost. 04 
  OR  
 (c) Estimate the time required for making an open tank of size 25 cm x 25 cm x 25 

cm by gas welding, welding is to be done on inner side only. Assuming fatigue 
allowance is to be 10%, welding speed is 12 minute per meter of welding for 3 
mm thick plate. 

04 

 (d) Define the following terms. 
1. Approach 2. Overhead travel 3. Feed 4. Cutting speed. 

04 

  OR  
 (d) Estimate the milling time to prepare a square prism from 90 mm long and 40 

mm diameter cylinder. Take feed of 25 mm per minute and set up and indexing 
time assume 15 minute. 

04 

    Q.3 (a) Write a short note on different types of weight in forging. 03 
  OR  
 (a) Write the procedure for finding direct material cost in foundry. 03 
 (b) Explain any two pattern allowances. 03 
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  OR  
 (b) Explain any two types of forging in details. 03 
 (c) A square bar of 2 cm side and 25 cm length is to be converted by hand forging 

in to a bar of hexagonal section having each sides = 1 cm, calculate the length 
of hexagonal bar produced. Consider scale loss to be 7% of total volume. 

04 

  OR  
 (c) A round bar of 25 mm diameter and 500 mm length is being converted in to a 

square bar of 25 mm sides by forging. Considering 5% scale loss only Estimate 
the length of square bar formed. 

04 

 (d) Calculate the cost of C. I. pulley of 1200 cm3 using material cost = Rs. 10 per 
Kg, wages paid to the worker = 50 per day, density of C. I. = 8 gm per cm3, 
overhead charges = 20% of material cost, melting charges = 20% of material 
cost, number of mould prepared = 25 /day / molder. 

04 

  OR  
 (d) Find the cost of C. I. pulley of 1000 cm3 .Take cost of cast iron = 25 Rs. / Kg 

rate of molder = Rs.150/day, over head charges = 10% of material cost, total 
number of moulds made = 30 / day / molder, density of casting = 7.2 gm / cm3, 
molding charges = 15% of material cost.  

04 

    Q.4 (a) A 15 cm long M.S. bar is to be turned from 4cm dia. In a single cut to 3.8 cm 
dia. For first 5 cm length and to 3.4 cm for next 10 cm length. If cutting speed 
is 45 m / min and feed is 0.02 cm / rev, and required setting and mounting time 
of job in three jaw chuck is 45 sec, estimate the total time required for turning. 

07 

  OR  
 (a) Estimate the time required to cut 6 threads per cm on a M. S. bar 20 mm 

diameter for a length of 10 mm. Take cutting speed is 10 meter per minute and 
assume 6 cuts. 

07 

 (b) One ammonia refrigerant ice plant produce 160 kw refrigerating effect.           
The heat rejection theoretically by evaporator is 1000 KJ / kg. Theoretical 
compressor input is 185 KJ/kg. Mechanical efficiency of compressor is 85 %. 
Actual heat absorption in cold chamber is 80 %. If Power cost per unit is Rs. 
10 and labor cost is Rs 2000/day and overhead cost = Rs. 5000/day find out 
ice production rate per kg. Plant is working for 24 hours. 

07 

    Q.5 (a) List various types of budget. Explain any two in detail.   04 
 (b) Write difference between manual tendering and E – tendering. 04 
 (c) The market price of a lathe is Rs. 50000.The distributor is given 10 % 

discount. Selling expenses are equal to factory expenses. If material cost, labor 
cost and factory over heads are in the ratio of 1:4:2 and material cost is Rs. 
4000, find the profit released on the lathe machine. 

06 

 
 
 

************ 
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�જુરાતી 

પ�. ૧  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 
 ૧. એસ્ટમમ્ટ�ની  વાયવા આપો.  

 ૨. સ ટ્્ �ાઇન મમથમથી થસાઘો શો વા મા ટ્ા ટ � ટ  �તો.  

 ૩. �મસ વમ�લમડ� મા ંવમ�લમડ�કોસ્ ના થ્કો ની વાદટ આપો.  

 ૪. બમક ઇવન પોપ્ ની  વાયવા �તો.  

 ૫. �મમ તમ બમ ફો�જ �� ઓપઘટશન ાટ વણરન કઘો.  

 ૬. સથાવી તખર ્નમ ્સથાવી તખર ની  વાયવા આપો.  

 ૭. બ�્ ની  વાયવાઆપો.  

 ૮. િવિવ  પકાઘ ના ટ્ટમઘ ની વાદટ આપો.  

 ૯. �ટની્ ઘટ્ મમથમ થી શીઘોપઘટ તખર શો વાાટ � ટ  �તો.  

 ૧૦ ફો�જ �� મા સકટ� �ોસ ાટ વણરન કઘો.  

    
પ�. ર ્ સથાવી તખરમા ંવ ાઘો કઘતા ંબમક ઇવન પોપ્ ોપઘ થતી ્સઘ સમરવો. ૦૩ 

  ્થવા  

 ્ બમક ઇવન ખા ર્  બનાવવા મા ટ્ કઘાતી  ાઘણાઓ િવષમ જણાવો. ૦૩ 
 બ એક ોદો�ની ીસથઘ તખરની ્કીમત Rs. 50000 છમ. દઘ મ્હનમ 1000 ન�ં 

ોતપાદન  મતા છમ. દઘટક પોમક્ Rs. 600 ની ્કીમતમ વમખાવ છમ. પોમક્ દટદ 

ખ��ત તખર Rs. 350  હોવ તો બમક ઇવન સયંવા શો ો. 

૦૩ 

  ્થવા  

 બ એના��્ટક� ઘટતથી બમકઇવન પોઇટ્ શો વાાટ ં� ટ  શો ો. ૦૩ 
 ક આકર વમલમટ� તખરનમ ્સઘ કઘતા ંપ્ઘબ�ો જણાવો. ૦૪ 
  ્થવા  

 ક 25 cm X 25 cm X 25 cmની ઓપન �્ક �મસ વમલમટ�માથંી બનાવા મા ટ્ 

વમલમટ� સમવ શો ો. વમલમટ� ફફત તદઘની બાબટએ કઘવાાટ ંછમ , 3 mm રમટ 

પ�મ્ મા ટ્ વમલમટ� સપીમ 12 િમિન્/ િમ્ઘ વમલમ, ફટ્ટ� �્ છા્ 10%  ાઘો.  

૦૪ 

 મ નીખમના પદોની  વાયવા આપો. 
 
1. એપોખ 2. ઓવઘહટમ ્ાવમ� 3. ફટમ 4. ફ્ટ� સપીમ 

૦૪ 

  ્થવા  

 મ 90 mm �બંાઇ ્નમ 40 mm   વાસવા�ા ન�ાકાઘ  ટકમામાથંી ખોઘસ િપજમ 

બનાવવા મા ટ્નો મી�ટ� ્ાઇમ શો ો. ફટમ 25 mm / min �ો. સમ્્પ ્નમ 

ઇટમટ ટ� ્ાઇમ 15 િમિન્  ાઘો. 

૦૪ 

    
પ�. ૩ ્ ફોજ��મા ંિવિવ  પકાઘના વજન િવશમ   ંકનક  �તો.  ૦૩ 

  ્થવા  

 ્ ફા�ડટમા ંમાવઘટફ્ મ્ટઘટવ� કોસ્ શો વાની ઘટતાટ ંવણરન કઘો. ૦૩ 
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 બ  �મમ તમ બમ પમ્નર �્છા્ાટ ંવણરન કઘો. ૦૩ 
  ્થવા  

 બ �મમ તમ બમ પકાઘના ફોજ�� િવશમ િવ�તવાઘ વણરન કઘો. ૦૩ 
 ક એક ખોઘસ સ��વો કટ �ની બાબટ 2 cm છમ ્નમ �બંાઇ 25 cm છમ તમમાથંી 

હટટમફોજ��થી ષ્કોણીવ સ�ટવો 1 cm બાબટ વા�ો બનાવવાનો છમ. સકટ� થ્ 

�ટ� કદના 7% હોવ તો ષ્કોણીવ સ�ટવાની �બંાઇ શો ો. 

૦૪ 

  ્થવા  

 ક ફોજ�� વમટ 25 mm  વાસના ્નમ 500 mm �બંાઇવા�ા �ો�ાકાઘ 

સ�ટવામાથંી 25 mm બાબટ વા�ો ખોઘસ સ�ટવો બનાવવામા ંઆવમ છમ. ફફત 

5% સકટ� �ોસ �ણી આ ખોઘસ સ�ટવાની �બંાઇ શો ો. 

૦૪ 

 મ 1200 થન સમ.મી. ની. કાસ્ આવનર ્ટ�ી ની કોસ્ શો ો. તમ મા ટ્ મ્ટઘટવ� 

ની ્કીમત = Rs. 10 / ્ક�ો ગામ, મોલમઘાટ ંવમતન = Rs. 50 / ્દવસ, 

ઓવઘહટમ ખાજ�સ = મ્ટઘટવ�ની ્કીમતના 20%, મોલમટ� ખાજ�સ = 

મ્ટઘટવ�ની ્કીમતના 20%, બનતા મોલમઘની સયંવા= 25 / ્દવસ / મોલમઘ 

્નમ કસ્ટ�ની થનતા = 8 ગામ / સમમી3 �ો. 

૦૪ 

  ્થવા  

 મ 1000 સમમી3 થનફ�  ઘાવતી C.I. ્ટ�ીા ટ ંતખર શો ો. (પમ્નર ફસ્મઘ તઘફથી 

આપવામા ંઆવમ છમ). તમ મા ટ્ કાસ્ આવનરની ્કીમત = Rs. 25 / ્ક�ો ગામ, 

મોલમઘાટ ંવમતન = Rs. 150 / ્દવસ, ઓવઘહટમ ખાજ�સ = મ્ટઘટવ�ની 

્કીમતના 10%, મોલમટ� ખાજ�સ = મ્ટઘટવ�ની ્કીમતના 15%, બનતા 

મોલમઘની સયંવા= 30 / ્દવસ / મોલમઘ ્નમ કસ્ટ�ની થનતા = 7.2 ગામ / 

સમમી3 �ો. 

૦૪ 

    
પ�. ૪ ્ એક 15 cm �ાબંા એમ. એસ. બાઘનમ એફજ ક્મા ંતમની 5 cm �બંાઇ મા ટ્ 4 cm 

 વાસમાથંી 3.8 cm  વાસ �્�ો ્નમ બાકટની 10 cm �બંાઇ મા ટ્ 4 cm 

 વાસમાથંી 3.4 cm  વાસનો ્િનન� કઘટનમ થ્ામવાનો છમ. જો ક્ટ� સપીમ 30 

m / min, ફટમ 0.02 cm / rev ્નમ જોબનમ થી જો ખકમા ંસમ્ટ� તથા માોટ્ટ� 

કઘવાનો સમવ 45 સમકટમ હોવ તો �ટ� ્િનન�નો સમવ શો ો. 

૦૭ 

  ્થવા  

 ્ એક 20 mm  વાસના એમ. એસ. સ�ટવા ોપઘ 10 mm �બંાઇમા ંદઘ cm દટદ 

6 થમમ પામવાનો સમવ શો ો. ક્ટ� સપીમ 10 m / min ્નમ 6 ક્  ાઘો. 

૦૭ 

 બ એમોિનવા ઘટ ્ફજઘટ્વા�ા એક આઇસ પ�ાટ્ ાાઘા 160 KW ઘટ ્ફજઘટ્ટ� 

ઇફટફ્ ોતપ્ થાવ છમ. આ પ�ાટ્ના ઇવમપોઘટ ્ઘ  ાાઘા 1000 KJ / Kg �ટ�ી 

ોષમા સસ ાિંતક ઘટતમ ઘટ�ફ્ કઘાવ છમ. સસ ાિંતક કોમપમસઘ ઇન્ટ્  185 KJ / Kg  

છમ. પ�ાટ્ની િમકટનીક� કાવર મતા 85%ની કોમપમસઘ મા ટ્ �ણતઘટમા ં�મવાની 

છમ. કોલમ ખમમબઘમા ંએફએ�ટ્ � હટ્ એ�સોબરશન 80%, થાવ છમ. પ�ાટ્ 24 

૦૭ 
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ક�ાક કાવરઘત ઘહટ છમ. પાવઘ તખર પિત �ટિન્ Rs. 10 ્નમ મબટઘટ તખર Rs. 

2000 પિત્દન હોવ તો ્ટવ િશઘોપઘટ તખર Rs. 5000 પિત્દન  ાઘટનમ પિત 

્ક�ોગામ આઇસ ોતપાદન તખર તદાજો. 
    

પ�. ૫ ્ િવિવ  પકાઘના બ�્ની વાદટ આપો ્નમ �મમ તમ બમ ા ટ ંિવ�તવાઘ વણરન 

કઘો. 

૦૪ 

 બ મમટ�ટ્ � ટ્ટમઘટ� ્નમ ઇ – ટ્ટમઘટ� વએખમનો તફાવત �તો. ૦૪ 
 ક એક ોદો�ની ીસથઘ તખરની ્કીમત Rs. 50000 છમ. દઘ મ્હનમ 1000 ન�ં 

ોતપાદન  મતા છમ. દઘટક પોમક્ Rs. 600 ની ્કીમતમ વમખાવ છમ. પોમક્ દટદ 

ખ��ત તખર Rs. 350  હોવ તો બમક ઇવન સયંવા શો ો. 

૦૬ 
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