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Seat No.: ________                                                      Enrolment 

No.______________  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–I&II • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject code: 320002             Date: 01-07-2014 
Subject Name: Applied Science - II (CHEMISTRY) 

Time: 10:30 am - 01:00 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. Give the electronic configuration of  i) 18Ar  ii)  14Si    

 2. Draw the structures of  i) Sulphur   ii) BCC structure  

 3. State  Auf-bau’s principle  

 4. Calculate pH of 0.01 M HCl solution  

 5. Define buffer solution. Give the types of buffer solution   

 6. Give the meaning of 11Na
23

   

 7. Give the name of monomers of nylon 6:6  

 8. Name  the salts producing for permanent hardness  

 9. Write properties and uses of thermocol  

 10. Give the repeating unit of poly ethylene and poly vinyl chloride.        

    

Q.2 (a) Define metallic bond and give characteristics of metallic compound 03 

  OR  

 (a) Define covalent bond. Give the characteristics of covalent bond 03 

 (b) Give the significance of H Bond 03 

  OR  

 (b) Define degree of ionisation. State the factors affecting degree of ionisation 03 

 (c) Explain N- type semiconductors. 04 

  OR  

 (c) Give the construction and working of Standard Hydrogen Electrode 04 

 (d) Write short note atmospheric corrosion 04 

  OR  

 (d) State factors affecting rate of corrosion 04 

    

Q.3 (a) Write short note on electroplating . 03 

  OR  

 (a) List the effects of hard water when used in boiler. Discuss any one in detail. 03 

 (b) Give the chemical reaction evolved in Permutite process 03 

  OR  

 (b) Analysis of water sample gives following results. Find the total hardness in terms 

of ppm.  

CaCl2 = 8.0 ppm, CaHCO3 =8.1 ppm, MgSO4 = 6.0ppm 

03 

 (c) Name the different methods for purification of drinking water and explain in 

detail  chlorination method. 
04 

  OR  

 (c) Give the types of lubrication and explain any one in detail. 04 

 (d) Give the selection of lubricant for steam turbine. 04 
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  OR  

 (d) Distinguish  between thermoplastic and thermosetting plastic 04 

    

Q.4 (a) Write short note on vulcanisation of rubber. 03 

  OR  

 (a)  Give the characteristics of adhesives. 03 

 (b) Mechanism of drying of an oil in an oil paint 04 

  OR  

 (b) Define refractories. Give the types of refractories with example. 04 

 (c) Give the construction and working of Electrochemical Cell 07 

    

Q.5 (a) Explain condensation polymerisation with suitable example 04 

 (b) Explain pitting corrosion 04 

 (c) Give the properties of insulating materials. 03 

 (d) Define varnishes. Give the types of varnishes. 03 
 

************ 

ગજુરાતી 
 

પ્રશ્ન. ૧  દળભ ાંથી કોઇણ વ તન  જલ ફ આો. ૧૪ 

 ૧. i) 18Ar  ii)  14Si  ન ાં ઈરેક્ટોનીક ફાંધ યણ આો  

 ૨. વલ્પયનો અણ  અને BCC ની આકૃ્રતી દોયો.  

 ૩. આઉપ ફ ઉનો નનમભ ટ ાંકભ  વભજાલો.  

 ૪. 0.01M HCl દ્ર લણ ન ાં pH ળોધો.  

 ૫. ફપય દ્ર લણની વ્મ ખ્મ  આો અને એન  પ્રક યો આો.  

 ૬. 11Na
23

 નો અથથ વભજાલો.  

 ૭. ન મરોન 6:6 ન  ભોનોભયન  ન ભ રખો  

 ૮.  ણીભ   ક મભી કઠીનત  ઉત્ન્ન કયત  ક્ષ યોન  ન ભ રખો.  

 ૯. થભોકોર ન  ગ ણધભો અને ઉમોગો આો.  

 ૧૦ ોલરથીરીન અને ોલરનલન ઇર ક્રોય ઇડ્ને આલતથનીમ એકભ આો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ ધ ત્ત્લક ફાંધનીવ્મ ખ્મ  આો. ધ ત્ત્લમ દ થથન  ગ ણધભો આો. ૦૩ 

  અથલ   

 અ વશવાંમોજક ફાંધની વ્મ ખ્મ  આો. વશવાંમોજક દ થથની ર ક્ષલણકત ઓ  આો ૦૩ 

 ફ શ ઈડ્રોજન ફાંધની ઉમોલગત  આો. ૦૩ 

  અથલ   

 ફ આંનળક આમનનકયણની વ્મ ખ્મ આો. આંનળક આમનનકયણન ેઅવય કયત  
રયફો આો. 

૦૩ 

 ક N- પ્રક યન  અધથધ ત   વભજાલો ૦૪ 

  અથલ   

 ક પ્રભ લણત શ ઇડ્રોજન ધ્ર લની યચન  અને ક મથ વભજાલો. ૦૪ 
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 ડ લ ત લયણીમ ક્ષ યણ ઉય. ટ ાંક નોંધ રખો. ૦૪ 

  અથલ   

 ડ ક્ષ યણન  લેગ ઉય અવય કયત  રયફો રખો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ઈરેક્રોપ્રેટીંગ ઉય ટ ાંક નોંધ રખો ૦૩ 

  અથલ   

 અ કરઠન  ણી ફોઇરયભ ાં લ ત થ થતી અવયો રખો.ગમ્ર તે એક નલગતલ ય લણથલો. ૦૩ 

 ફ યમ્ય ટ ઇટ ધ્ધનતભ ાં ઉદબલતી  ય વમલણક પ્રરિમ ઓ રખો. ૦૩ 

  અથલ   

 ફ કરઠન  ણીન  એક નમનૂ ન ાં પ્રથૂ્થકયણ કયત  નીચ ેમ જફ રયણ ભ ભેર છે. 

 ણીની ક ર કરઠનત  ી. ી. એભ ભ ાં ળોધો                                        CaCl2 = 

8.0 ppm, CaHCO3 =8.1 ppm, MgSO4 = 6.0ppm 

 

૦૩ 

 ક  ણીન  શ ધ્ધ્ધકયણની યીતો આો. ક્રોરયનીકયણની ધ્ધતી નલગતલ ય 

વભજાલો. 
૦૪ 

  અથલ   

 ક સ્નેશનન  પ્રક યો આો કોઇ ણ એક નલસ્ત યપ લથક વભજાલો. ૦૪ 

 ડ સ્ટીભટફ થઇન ભ ટે કેલ  સ્નેશકની વાંદગી કયળો? ૦૪ 

  અથલ   

 ડ ત સ ન્ભમ અને ત સ્થ ીત પ્ર સ્સ્ટક લચ્ચેનો તપ લત આો ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ યફયન ાં લલ્કન ઇઝેળન ઉય ટ ાંક નોંધ રખો. ૦૩ 

  અથલ   

 અ વાંવગી દ થોની ખ નવમતો જણ લો. ૦૩ 

 ફ સ કલન તેરન  સ ક ઇ જલ ની પ્રરિમ વભજાલો. ૦૪ 

  અથલ   

 ફ ઉષ્ભ વશ દ થથની વ્મ ખ્મ  આી તેન  પ્રક યો ઉદ શયણ વ થે આો. ૦૪ 

 ક ઈરેક્રોકેનભકર કોની યચન  અને ક મથ વભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ વાંઘનન ફહ રીકયણ ઉદ શયણ વ થ ેવભજાલો. ૦૪ 

 ફ ીટીંગ ક્ષ યણ વભજાલો ૦૪ 

 ક નલવાંલ શી દ થથન  ગ ણધભો આો ૦૩ 

 ડ લ નીળની વ્મ ખ્મ  આો. એન  પ્રક યો આો. ૦૩ 
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