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Seat No.: ________                                                           Enrolment 

No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 340603 Date: 01-12-2014        

Subject Name: Soil Engineering 

Time: 02:30 pm - 05:00 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 considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Discuss different types of failures of soil in Civil Engg. Construction. 07 

 (b) Draw the three phase diagram of soil. State & Explain its assumption. 07 

    
Q.2 (a) Explain determination of specific gravity test of soil. 07 

 (b) Explain consistency limits of soil with the help of figure. 07 

  OR  

 (b) A soil sample has porosity 40% & specific gravity of soil 2.6.Find 1)Void 

Ratio 2) Dry Density 3) Saturated Density 4) Submerged Density 

07 

    
Q.3 (a) Describe constant head test to determine permeability of soil.  07 

 (b) Define compaction & Explain factors affecting compaction. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain practical procedure to detrmine plastic limit of soil 07 

 (b) Define permeability of soil & Explain factors affecting permeability. 07 

    
Q.4 (a) Explain Coulomb’s Law for shear strength of soil.  07 

 (b) State the difference between shallow foundation & deep foundation. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain Liquefaction. State its procedure & effects. 07 

 (b) Differentiate light compaction test & heavy compaction test for soil. 07 

    
Q.5 (a) Explain difference between Active Earth pressure & Passive Earth pressure of 

soil. 

07 

 (b) State various field identification tests of soil & explain any one. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain plate load test to determine bearing capacity of soil.  07 

 (b) State & Explain conditions of stability of Earth retaining wall.  07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ સીવીલઈજનેરીબ ાંધક મૉમ ાંમ ટીન જુદ જુદ  પ્રક રોની નનષ્ફળત ન ુ વર્ણન 

કરો.  
૦૭ 

 બ મ ટીનોથ્રીફેઈઝડ યગ્ર મનીઆકૃનતદોરો. તેનીધ રર્ ઓ જર્ વો અને 
સમજાવો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ મ ટીની નવનિષ્ટ ઘનત િોધવ નો ટેસ્ટ સમજાવો.  ૦૭ 

 બ આકૃનતની મદદ વડે મ ટીની સાંગતત નીસીમ ઓસમજાવો.  ૦૭ 

  અથવા  

 બ મ ટીન એકનમનૂ નીનિદ્ર ળુત 40%અનેકર્ૉનીનવનિષ્ટઘનત 2.6િે.તો
(1) રરક્તત ગરુ્ૉત્તર(2)સકૂીઘનત (3)સાંતપૃ્તઘનત (4)નનમગ્નઘનત  
િોધો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ મ ટીની પ રગમ્યત િોધવ મ ટેઅચળિીર્ણનીપ્ર યોગગક રીતલખો. ૦૭ 

 બ કૂટ ઈની વ્ય ખ્ય  આપો અને કૂટ ઈને અસર કરત  પરરબળો સમજાવો. ૦૭ 

                           અથવા   

પ્રશ્ન. ૩ અ મ ટીની પ્લ સ્ટીક લીમીટ િોધવ ની પ્ર યોગગક રીત સમજાવો. ૦૭ 

 બ મ ટીનીપ રગમ્યત નીવ્ય ખ્ય  આપો અને પ રગમ્યત નેઅસરકરત  
પરરબળો સમજાવો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ મ ટીન કતણનબળમ ટેકુલમ્બનોનનયમસમજાવો. ૦૭ 

 બ િીિર  પ ય  અને ઉંડ  પ ય નો તફ વત સમજાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ લીકવીફેકિનસમજાવોઅનેતેનીપ્રરિય તથ અસરોજર્ વો. ૦૭ 

 બ મ ટી મ ટેલ ઈટકોમ્પેકિનટેસ્ટ અનેહવેી કોમ્પેકિનટેસ્ટ વચ્ચેનો તફ વત 
સમજાવો.   

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ મ ટીન સરિય દબ ર્ અને નનષ્ક્ષ્િયદબ ર્ વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.   ૦૭ 

 બ મ ટીન  મખુ્યક્ષેત્રીયઓળખ પરીક્ષર્ોજર્ વોઅનેકોઇપર્એક 
નવગતવ રસમજાવો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ મ ટીનીધ રર્ક્ષમત મ ટેપ્લેટલોડટેસ્ટનુવનણનકરો.  ૦૭ 

 બ અનરુક્િર્રદવ લનીસ્સ્થરત નીિરતોલખો. ૦૭ 
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