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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGG.-  SEMESTER–III EXAMINATION – WINTEER 2012 

 
Subject code: 330605 Date:  0/01/2013      
Subject Name: Materials Technology 
Time: 2:30 pm – 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.  English version is Authentic 

 
Q.1 (a) Explain the importance of testing of construction material. 07 
 (b) State the common tests for different types of construction material 

and describe the test procedure for compressive strength of cement. 
07 

Q.2    
 (a) Write laboratory and field test for selection of bricks. 07 
 (b) Explain burning of brick’s by Hoffman’s kiln with net sketch. 07 
  OR  
 (b) Explain geological classification of rocks. 07 
Q.3    
 (a) Explain in brief the process of quarrying of stone. 07 
 (b) Difference between fat lime and hydraulic lime. 07 
  OR  
Q.3 (a) Define the following term: 

(1) Hydraulicity of lime (2) Slaking of lime (3) Calcinations of 
lime (4) Quick lime (5) Setting of lime 

07 

 (b) Write short note on admixture used in cement concrete. 07 
    
Q.4    
 (a) Draw the flow diagram of wet process of cement manufacturing 

with details. 
07 

 (b) Write short note on special types of concrete. 07 
  OR  
Q. 4 (a) Draw net sketch of cross section of trunk, label its part and explain 

each part separately. 
07 

 (b) Draw any seven structural steel sections available in market and 
state the specific situation where it most suitable. 

07 

    
Q.5    
 (a) What is seasoning of timber? Why it is necessary? List various 

method of seasoning. 
07 

 (b) Compare the properties and uses of glass and plastic. 07 
  OR  
Q.5 (a) Write a short note on P.V.C 07 
 (b) Write short note:  

(1) Insulating material (2) plastic as widely used materials 
07 
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5|̀ Gv! V બાધંકામની સામ ીના પર ણની અગ યતા સમ વો? 07 

 A બં કામ માટના ુદા- ુદા માલ-સામાનના પર ણ જણાવો અને િસમે ટના 

દાબ-સામ યના પર ણની ર ત વણવો? 

07 

    
5|̀ GvZ V ઈટ માટના લાબોરટર  અને ફ ડ ટ ટ જણાવો? 07 

 A હોફમેન ભ ીને પકવવાની ર ત આ ૃિત સાથે જણાવો? 07 

  VYJF  
 A સમ વો : ખડકો ુ ં ૂ તરશા ીય વગ કરણ  07 

5|̀ Gv#    
 V પ થરના ખાણકામની ર ત ૂંકમા ંવણવો? 07 

 A કળ નૂો અને જલીય નુો વ ચનેો તફાવત આપો? 07 

  VYJF  
5|̀ Gv#    
 V નીચનેાને સમ વો : 

૧) નૂાની જળ ૃ ઠતા             ૨) નુા ુ ં ઝુાવ ુ ં

૩) નુા ુ ંની તાપણ               ૪) કળ નૂો 

૫) નુા ુ ં મ ુ ં                   

07 

 A કો ટમા ઉમેરાતા રુક ઘટકો પર ૂંકન ધ લખો. 07 

    
5|̀ Gv$    
 V ભીની પ િતથી સેમે ટ બનાવવાની ર ત માટનો લો-ડાયા ામ દોરો. 07 

 A પેચીઅલ ટાઈપના કો ટ િવશે ૂંકમા ંસમ વો. 07 

  VYJF  
5|̀ Gv$    
 V આ ૃિત દોર  ડના થડનો આડ-છેદ સમ વો. 07 

 A બ રમા ંમળતા બાધંકામ માટના પોલાદના કોઈપણ સાત આડ-છેદ દોરો 

અને તે દરક આડ-છેદ કઈ પ ર થિતમા ં સૌથીવ  ુ અ ુ ુળ છે તે પણ 

જણાવો. 

07 

    
5|̀ Gv5    
 V લાકડા ુ ંની લીકરણ એટલ ે ુ ંઅને તે શા માટ જ ર  છે? ની લીકરણ 

કરવાની િવિવધ પ િત જણાવો. 

07 

 A કાચ અને લા ટ કના ણુધમ તથા ઉપયોગોની સરખામણી કરો. 07 

  VYJF  
5|̀ Gv5    
 V પી.વી.સી પર ૂંક-ન ધ લખો. 07 

 A સમ વો : ૧) અવાહક સામ ી .        

            ૨) લા ટ કનો બહોળો ઉપયોગ શા માટ થાય છે તે ચચા કરો. 

07 
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