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Seat No.: _____                                                      Enrolment No.______ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL  UNIVERSITY 
Diploma  Sem-II  examination June 2009 

 

Subject code: 320002 

  Subject �ame: Applied Science-II (Chemistry) 
Date: 23 / 06 / 2009                    Time:  10:30am-1:00pm 

Total Marks: 70 

Instructions: 
1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 
 

Q.1 (a) Answer the following. 

1 Differentiate orbit and orbital 

2 Explain the factors affecting the degree of Ionization.  

04 

 (b) Answer the following. 

1 What is corrosion? Explain the mechanism of atmospheric 

corrosion. 

2 Explain demineralization method for making soft water with 

figure. Write equations evolved in it. 

06 

 (c) Answer the following. 

     1     Define : (I) Flash point  (II) Neutralization number 

     2     Define:  oil point. Write the main constituents of it. 

04 

Q.2 (a) Fill in the blanks. 

1 Molecular weight of Platinum (78Pt
191

) =  ________ 

2 pH of pure water is _______ 

3 A transparent homogeneous liquid made by dissolving resins 

into drying oil is known as ___________ 

4 In pitting corrosion area of cathode is _________ than that of 

anode. 

5 100 ppm = ______ degree clerk. 

6 For measurement of ________ Pensky Marten apparatus.  

7 _________ is used in vulcanization of Rubber.  

07 

 (b) Answer the following 

1 Explain the problems occur due to hard water used in boiler. 

Give its remedies. 

2 Write short note on Redwood viscometer. 

3 Explain structures of bakelite and Nylon 6,6. Write their 

usage. 

 

03 

 

02 

02 

  OR  

 (b) Answer the following 

1 Explain the structure of molecular solids. Draw sketches of 

sulphur and phosphorus molecules. 

2 Write short notes on: Electroplating and Electrotyping. 

3 Explain the construction of Electrochemical cell.  

 

03 

 

02 

02 

Q.3 (a) Write Auf Bau principle. Give electronic configuration of  

(1)  16S   (2)  17Co   (3)   26Fe  

04 

 (b) What is buffer solution? Give its types and Explain any three 

applications of buffer solutions.  

05 
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 (c) A sample of hard water gave on analysis the following results. 

1  Ca(HCO3)2 = 8.1 mg / L 

2  Mg(HCO3)2 = 7.3 mg / L 

3  CaSO4 = 13.6 mg / L 

4  MgCl2 = 9.5 mg / L 

Atomic weight:  

H = 1, C = 12, O = 16,  Mg = 24,  Ca = 40,  S = 32, Cl = 35.5 

05 

  OR  

Q.3 (a) What is half cell. Explain construction and working of standard 

hydrogen half cell. 

04 

 (b) Define: (1)  Lubrication  (2)  Lubricant. Explain fluid film 

lubrication. 

05 

 (c) What is polymerization? Give its types. Explain any one of them. 05 

Q.4    

 (a) Give meaning of 11Na
23
, 17Cl

35
, 25Mn

55
, 92U

235
 04 

 (b) Define: pH. Calculate the pH of 0.002 M H2SO4 solution.  

[log 4 = 0.6021] 

05 

 (c) Explain factors that affect the rate of corrosion. 05 

  OR  

Q. 4 (a) Explain permutit method. 04 

 (b) Write about selection of lubricants for 

1 Cutting tools 

2 Steam turbine 

05 

 (c) Write difference between thermoplastics and thermo setting plastic. 05 

Q.5 (a) What is insulating material? Give their ideal characteristics. Write 

about properties of Glass-Wool and thermo Cole. 

05 

 (b) What are the additives? Write their purpose. 05 

 (c) Explain chlorination of water by bleaching powder. 04 

  OR  

Q.5 (a) Explain Galvanizing and Tinning of metals. 04 

 (b) Write difference between metallic conductors and solutions of 

electrolytes. 

05 

 (c) Explain formation of Hydrogen bond with example. Write its types 

and significance.  

05 

 

�ચૂનાઓ : 

૧ : દરક �ોના જવાબ આપો�  

૨: જ�ર જણાય �યા યથા યો�ય ધારણાઓ બાધવીં ં . 

3 : જમણી તરફ ના %કડા 'લ )ણ બતાવ છૂ ુ ે ે . 

૪: �પ./ 012 ભાષાતર આધાર5તૂ ગણાશુ ં ે.  
Q.1  નીચના �ોના જવાબ લખોે .   

ક (૧) ક9ા અન ક9ક વ;ચનો તફાવત આપોે ે . 00004444 

 (૨) આયનીકરણ 0શ પર અસર કતા? પ@રબળો સમBવો.  

ખ  નીચના �ોના જવાબ લખોે . 00006666 

 (૧) 9ારણ એટલ Hે ?ુવાતાવરણથી થતા 9ારણ/ રહKય સમBવોું .  

 (૨) પાણીન નરમ બનાવવાની ડLે -મીનરલાઇઝશન પPધિત /ે ુ ંઆ'િત ૃ

દોરL વણન કરો અન તમા આવતા સમીકરણો લખો? ે ે ં .  

 

ગ  નીચના �ોનાે  જવાબ લખો. 00004444 
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 (૧) SયાTયા આપો.-(૧) ભડકાUબVW ુ (૨) તટKથીકરણ %ક  

 (૨) SયાTયા આપો-(૧)તૈલી રગં , તના ZTય ઘટકોના નામ લખોે ુ .   

    

Q.2 ક નીચની ખાલી જ�યા ]રૂોે . 00007777 

 (૧) _લ@ટનમૅ ( 78PT 
191

)નો પરમાb દળાકુ ં --------- છે.  

 (૨) HPધ પાણીની ુ ph=---------- છે.  

 (૩) �કૂવન તલમા રઝeસ ઓગાળવાથી બનતા પારદશક સમાગ વાહLે � ં? -

--------- નામથી ઓળખાય છે. 

 

 (૪) પeટLગ 9ારણમા કથાકનો િવKતાર એનોડના િવKતાર કરતાં � ---------- 

હોય છે.  

 

 (૫) ૧૦૦ પીપીએમ=---------- 0 કલક?  
 

 

 (૬) -------------- નામાપન મા પKકLમાટjં k ન / ઉપકરણ વપરાય છું ે .  

 (૭) રબર ના વnકનાઇઝશનમા � ે ં ----------- વપરાય છે.  

Q-2 ખ નીચના �ોના જવાબ આપોે . 00007777 

 (૧) બોઇલર કઠLન પાણી વાપરતા ઉદભવતી સમKયાઓ સમજવો અન ે  

ત Wર કરવાની રLતો જણાવોે ૂ . 

00003333 

 (૨) “રડpડ િવKકોમીટર� ુ ” પર qક નrધ લખોૂ . 00002222 

 (૩) બકલાઇટ ે અન નાયલોન ે ૬,૬ ના બધારણ સમBવી તમના ઉપયોગો ં ે

લખો. 

00002222 

              અથવા  

 (ખ) નીચના �ોના ઉsર લખોે . 00007777 

 (૧) આtવીક ઘન પદાથ/ બધારણ સમBવી ગધક અન ફોKફરસનાઅbની ? ુ ં ં ં ે ુ

Kપuટ રખા'િત દોરો� ૃ . 

00003333 

 (૨) qકનોધ લખોૂ .(૧) ઇલvwો_લટeગ ે ે (૨) ઇલvwોટાઇપeે ગ 00002222 

 (૩) િવજ રાસાયણીક કોષની રચના સમBવો. 00002222 

Q-3 (ક) આઉફ બાઉનો િસVPધાત લખો..નીચના ત�વોની ઇલકwોનીક સરચના ે ે ં

આપો. 

00004444 

  (1)S 16 (2)Co 17   (3)Fe 26  

 (ખ) બફર yાવણ એટલ Hે ુ?ંતના કારો જણાવી બફર yાવણોની કોઇપણ ે

.ણ ઉપયોગીતા સમજવો. 

00005555 

 (ગ) એક કઠLન પાણીના નZનાના {થ|રણમા નીચના પરLણામો મળલ ુ ુ ં ે ે

છે. (1)Ca(Hco3)2=8.1 િમ.1ા/લી    (2)Mg(Hco3)2=7.3 િમ.1ા/લી     

    (2)Caso 4=13.6િમ.1ા/લી (3)Mg Cl 2=9.5  િમ.1ા/લી   

   [પરમાbદળાક ુ ં  =H=1 ,C=12, O=16 ,Mg= 24, 

Ca=40.S=32,Cl=35.5] 

તો આ પાણીની અKથાયી કઠLનતા, Kથાયી કઠLનતા અન 'લ કઠLનતા ે ૂ

શોધો.            

00005555 
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                             અથવા  

Q.3 (ક) અધકોષ એટલ H? ે ુ?ંમાણીત હાઇ~ોજન અધકોષની રચના અન કાય ? ?ે

સમજવો. 

00004444 

 (ખ) SયાTયા આપો (1)Kનહન ે (2)Kનહકે . તરલ પડ Kનહન ે સમજવો. 00005555 

 (ગ) બ�ઘુટતા અટલ Hે ુ?ંતનાકરો જણાવી તમાનો કોઇએક કાર ે ે

સમજવો. 

00005555 

Q.4 (ક) અથ આપો? . (1)11Na 
23

(2)17Cl 
35

 (3)25Mn 
55

 (4)92 U 
238.

 00004444 

 (ખ) SયાTયા આપો  PH.   0.002 મોલર H2So4 ના yાવણની PH ગણો. 

[Log 10 4=0.6021] 

05 

 (ગ) 9ારણના દરન અસરકતા પરLબળો સમBવોે ? . 05 

  અથવા  

Q.4 (ક) પર��ટLટ  પ�િત સમજવોુ . 04 

 (ખ) નીચના ય.ોમા ે ં ં Kનહકની પસદગી કવી રLત કરશો ત લખોે ં � ે ે .  

(1)કટeગ qnસ             ૂ (2)KટLમ ટબાઇન?  

00005555 

 (ગ) તાપ�નૂ�ય અન તાપKથાિપત _લા�Kટક વ;ચ તફાવત આપોે ે . 00005555 

Q.5 (ક) િવસવાહL પદાથ� એટલ Hં ે ુ?ં તના આદશ )ણૂધમ� જણાવોે ? . �લાસpલુ 00005555 

  અન થમ�કોલ ની લા9ણીકતા િવશ લખોે ે .  

 (ખ) યોગા�મકો એટલ Hે ુ?ં તમની જ�રLયાત િવષ લખોે ે . 00005555 

 (ગ) �લીચeગ પાવડર વડ થ� પાણી / vલોરLનશન સમજવો� ુ ં ુ ં ે . 00004444 

                       અથવા  

Q.5 

 

(ક) ધા�/ ગnવનાઇઝeગ અુ ુ ે ે ન ટLનeગ સમBવોે . 00004444 

 (ખ) ઘા��વક વાહકો અન િવ�તિવભાજયોના yાવણો વ;ચ તફાવત લખોે ુ ે . 00005555 

 (ગ) ઉદાહરણ આપી હાઇ~ોજન બધ/ િનમાણ સમજવોં ુ ? . તના કારો અન ે ે

મહ�વ જણાવો. 

00005555 
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