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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 360606 Date: 28-05-2014        

Subject Name: Concrete Technology 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1 (a) Explain Chemical Compounds of Portland Cement. 07 

 (b) Explain Laboratory Test - ‘Soundness test of Cement’. 07 

    
Q.2 (a) Select type of Cement for Following Work: 

1. Marine Work.                                   5. Pre fabricated construction 

2. Gravity Dam                                    6. Chemical Factory Work  

3. Plastering in Auditorium                 7. Oil well construction 

4. Under water work 

07 

 (b) Explain Classification of Aggregate by based on shape. 07 

  OR  

 (b) Explain in detail ‘Elongations Index Test’ 07 

    
Q.3 (a) Define workability of concrete and describe importance of workability for 

concrete work. Also define Bleeding and Segregation in fresh concrete.  

07 

 (b) Explain Methods of mixing of Concrete.. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain how ‘Compaction Factor Test’ is carried out in laboratory  sketching 

the apparatus  used. 

07 

 (b) Write short note on ‘Gel-Space Ratio’.  07 

    
Q.4 (a) Define (1) Mean Strength   (2) Standard Deviation 04 

 (b) The following are the average compression strength test results, in N/mm
2 

 of 

ten samples of concrete. Tabulate the results and calculate standard deviation. 

21, 19.6, 21.4, 21, 19.7, 20.7, 20.9, 18.7, 18.5, 18.4  

10 

  OR  

Q. 4 (a) Explain Split Cylinder Test for Tensile Strength Of Concrete. 07 

 (b) Why Quality Control is necessary for concrete? Give advantages of Quality 

Control. 

07 

    
Q.5 (a) Explain in brief the use of Rebound Hammer  for Hard Concrete.  04 

 (b) Design a concrete mix from following data by IS method: 

(1)Target mean Strength = 35 N/mm
2  

(2)
    

Water content =190 kg per m
3
 of 

concrete  (3) % of fine aggregate in total volume of arregates= 23% (4) Water 

cement Ratio= 0.43  (5). Specific Gravity of Cement= 3.15  (6)   Specific 

Gravity of fine aggregates = 2.60   (7)Specific Gravity of coarse aggregates = 

2.70   (8) Entrapped air= 2% (9) Max size of aggregates= 20 mm 

10 

  OR  

Q.5 (a) Explain High Density Concrete  07 

 (b) Differentiate Special concrete and Ordinary concrete. 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ોર્ટને્ડ સશમેન્ર્ નાાં રશાયણીક એકમો શમજાળો.. ૦૭ 

 બ પ્રયોગાલામાાં થતો ‘સશમેન્ર્નો શાઉન્ડનેશ રે્સ્ર્’ શમજાળો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નીચે આેા કામો મારે્ સશમેન્ર્નો પ્રકાર નક્કી કરો. 

૧. દરરયાઇ કામ. ૨. ગે્રળીર્ી ડેમ. ૩. ઓરડર્ોરીયમન ાં પ્ાસ્ર્રીંગ ૪. ાણીની 
અંદરન ાં કામ. ૫. સપ્ર-પેબ્રીકેરે્ડ ફાાંધકામ ૬. કેમીક પેકર્રીન ાં કામ ૭. ઓઇનાાં 
ક ળાન ાં ફાાંધકામ. 

૦૭ 

 બ એગ્રીગેર્ન ાં આકારને ધ્યાનમાાં રાખી થયે ળગીકરણ શમજાળો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ ‘એોંગેન ઇન્ડેક્ષ રે્સ્ર્’ સળવે સળસ્તતૃ જણાળો. ૦૭ 

પ્રશ્ન. ૩ અ કોંક્રીર્ની ળકેફીીર્ી ની વ્યાખ્યા આી તેન ાં કોંક્રીર્ કામમાાં મષત્ળ શમજાળો. 
ફે્રકોંક્રીર્માાં ‘બ્ીડીંગ’ અને ‘શેગ્રીગેન’ ની વ્યાખ્યા આો. 

૦૭ 

 બ કોંક્રીર્ને સમશ્ર કરળાની જ દી જ દી રીતો શમજાળો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ‘કોમ્ેકન પેકર્ર રે્સ્ર્’ - પ્રયોગાલામાાં કઇ રીતે કરળામાાં આળે છે તે 
ઉયોગમાાં ેળાતા શાધનોની આફૃસતશષ શમજાળો. 

૦૭ 

 બ શમજાળો.- ‘જે-સ્ેશ રેીયો’ ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ વ્યાખ્યા આો: ૧ શરેરા તાકાત    ૨.  પ્રમાણણત સળચન ૦૪ 

 બ નીચ ેઆે કોંક્રીર્નાાં દશ નમ નાનાાં દાફ શામર્થયટ (ન્ય /મીમી2) ઉરથી તેન ાં 
પ્રમાણણત સળચન ોધો.  21, 19.6, 21.4, 21, 19.7, 20.7, 20.9, 18.7, 18.5, 18.4  

૧૦ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ કોંક્રીર્ની તાણ શામર્થયટ ોધળા મારે્નો ‘સ્પ્ીર્ શીીંડર રે્સ્ર્’ શમજાળો. ૦૭ 

 બ કોંક્રીર્ મારે્ ક્ળોીર્ી સનયમનની ી જરૂરીયાત છે? ક્ળોીર્ી સનયમનનાાં પાયદા 
જણાળો. 

૦૭ 

પ્રશ્ન. ૫ અ શખ્ત કોંક્રીર્ મારે્ રીફાઉન્ડ ષમેર કઇ રીતે ઉયોગી છે તે ટ ાંકમાાં શમજાળો. ૦૪ 

 બ નીચ ેદાટળે ફાફતોનો ઉયોગ કરી આઇ.એશ. ની રીતે મીક્ષ ડીઝાઇન કરો: 
 (1)શરેરા ણક્ષત તાકાત = 35 N/mm

2  
(2)

  ાણીન ાં પ્રમાણ 1 મી3 કોંક્રીર્ જર્થથા 
મારે્ =190 kg  (3) સ ક્ષ્મ એગ્રીગેર્ની ર્કાળારી=23% (4) ાણી સશમેન્ર્ ગ ણોત્ત્રર= 

0.43  (5) સશમેન્ર્ની સળીષ્ર્ ઘનતા= 3.15  (6)  સ ક્ષ્મ એગ્રીગેર્ની સળીષ્ર્ ઘનતા 
= 2.60   (7) સ્થ લ એગ્રીગેર્ની સળીષ્ર્ ઘનતા = 2.70   (8) ષળાન ાં પ્રમાણ= 2% 
(9) એગ્રીગેર્ની મષતમ શાઇઝ = 20 મીમી. 

૧૦ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ષાઇ ડેન્શીર્ી કોંક્રીર્ શમજાળો. ૦૭ 

 બ સ્ેશ્ય કોંક્રીર્ અને ઓરડિનરી કોંક્રીર્ નો તપાળત જણાળો. ૦૭ 
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