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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 Answer the following.
(14)
(a) What are Refractories? Write the characteristics of Refractories.
(b) In Ion-Exchange process,how the acidic and basic resins are regenerated?
(c) Write the standard conditions used for the measurement of electrode
potential of the cell.
(d) Explain: Melting point of Carbon Tetra fluoride is less than Carbon Tetra chloride.
(e) State the essential properties of a lubricating oil used for ‘Cutting Tools’.
(f) Draw the shape of ‘P’ orbital.
(g) Write the constituents of paints.
Q-2(a) Answer the following
(7)
(1) Teflon is prepared from ________
(2) 10 degree French = ________ degree Clark.
(3) Define: ‘Saponification Number’.
(4) Sketch the diagram of BCC arrangement.
(5) N type semi conductor is formed by the addition of the impurity of _______ in Ge.
(6) Explain the meaning of 20Ar40
(7) Define: ‘Electrochemical Series’.
(b) Answer the following
(7)
(1) State and explain Aufbau principle. Write the electronic configuration
of 26Fe and 12 Mg.
(2) What is degree of Ionisation? Explain the factors affecting
degree of ionization.
OR
(b) Answer the following
(7)
(1) What is Electrochemical Cell? Explain the construction and working of
Electrochemical Cell.
(2) Write the bad effects of using hard water in boiler.
Q-3 Answer the following.
(a) Write the characteristics of good paint. Give difference between
(5)
Paint and Varnish.
(b) Write only the chemical reactions involved for the removal of
(5)
temporary and permanent hardness of water in Permutit process.
(c) State and explain the factors affecting the rate of corrosion.
(4)
OR
Q-3 Answer the following.
(a) Explain the formation of Ionic bond with suitable example.
(5)
Write the characteristics of ionic compound.
(b) Write the formulae, properties and uses of the following materials.
(5)
(1) Bekelite
(2) Thiokol
(c) Define: (1) Oxidation (2) Lubricant (3) Orbital (4) ppm.
(4)
Q-4 Answer the following.
(a) Write the name and formulae of the monomer of the following polymers.
(5)

(1) PVC (2) Orlon (3) Nylon 6:6 (4) Polystyrene
(b) Draw the pH scale for acid, base and neutral solution. Write
the importance of pH in various fields.
(c) Distinguish between Thermoplastic and Thermosetting plastics.
OR
Q-4 Answer the following.
(a) A sample of hard water on analysis gave the following results.
Calculate the total hardness of water in ppm.
Ca(HCO3)2 = 81 mg/lit
CaCl2 = 11.1 mg/lit
Mg(HCO3)2 = 29.2 mg/lit
MgSO4 = 12.0 mg/lit
-4
(b) Calculate the pH of 4.9×10 N HCl solution.(log49 = 1.6902)
(c) Calculate the cell potential and write the chemical reactions involved in it.
Mg│Mg++ (aq)(1M)││Zn++(aq)(1M)│Zn

(5)
(4)

(5)

(5)
(4)

E0 Mg│Mg++ =2.37V and E0 Zn│ Zn++=0.76V
Q-5 Answer the following
(a) Write the main functions of Lubricants. Explain Boundary lubrication
with diagram.
(b) Explain the construction and working of standard Hydrogen electrode.
(c) Write short note on: ‘ElectroRefining’.
OR
Q-5 Answer the following
(a) What are Insulating materials? Write the properties and uses of
(1) Glass Wool (2) Thermocole.
(b) Explain Intramolecular Hydrogen bond with example. Write the
Importance of Hydrogen bond.
(c) Write the names and chemical formulae of the salts causing
hardness in water.

(5)
(5)
(4)

(5)
(5)
(4)
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-1 નીચેના

ોના જવાબ

(14)
ુ ઉ માસહ પદાથ ની ખાિસયતો લખો.
?

(અ) “ઉ માસહ”એટલે

(બ) આયન િવિનમય પ િતમાંએિસડ ક અને બે ઝક ર ઝનને કવી ર તે
ુ : વીત કરવામાં આવે છે ?
ન
(ક) ધા ુઓના પોટ

યલ માપવા માટની

મા ણત શરતો લખો.

(ડ) સમ વો: કાબન ટ ા લોરાઇડ ુ ં ગલન બ ુ કાબન ટ ા લોરાઇડ
કરતાં ઓ ં હોય છે .
(ઇ) કટ ગ ુ સમાટ વપરાતા નેહકના આવ યક

ુ ધમ લખો.
ણ

(એફ) “P” ક કનો આકાર દોરો.
( ) તૈલી રં ગના ઘટકો લખો.
-2 (અ) નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(7)

(૧) ટ લોન __________ માંથી બનાવાય છે .
(૨) ૧૦ ડ

ી ચ=________ ડ

ી લાક.

ુ રણ
(૩) યા યા આપો: ‘સા ક
(૪) BCC

ક’.

કારની ગોઠવણીની આ ૃ િત દોરો.

(૫) Ge(જમિનયમ)માં ________ ની અ ુ

ઉમેરવાથી N

કારનો

અધવાહક મળે છે .
(૬)

20Ar

40

નો અથ સમ વો.

ુ રાસાય ણક
(૭) યા યા આપો: ‘િવ ત
(બ) નીચેના

ેણી’.

ોના જવાબ લખો.

(7)

(૧) આઉફબાઉનો િસ ાંત લખો અને સમ વો.
26Fe

તથા

12

Mg ની ઇલે

(૨) આયનીકરણ

ોનીક સંરચના લખો.
ુ આયનીકરણ
?

શ એટલે

શ ઉપર અસર

કરતા પ રબળો સમ વો.
અથવા
(બ) નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(7)

ુ રાસાય ણક કોષ એટલે
(૧) િવ ત

ુ િવ ત
ુ રાસાય ણક કોષની
?

રચના અને કાય સમ વો.
(૨) બોઇલરમાં સખત પાણી વાપરવાથી થતી ખરાબ અસરો લખો.
-3

નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(અ) સારા તૈલી રં ગની લા

ણકતાઓ લખો.

(5)

તૈલી રં ગ અને વિનશ વ ચેનો તફાવત લખો
(બ) પર

ુ ટ પ િતમાં
ટ

માટની રાસાય ણક
(ક)

ણક તેમજ કાયમી કઠ નતા ૂ ર કરવા

(5)

યાઓ લખો.

ારણના દરને અસર કરતા પ રબળો લખો અને સમ વો.

(4)

અથવા
-3

નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(અ) યો ય ઉદાહરણ ારા આયનીક બંધની બનાવટ સમ વો.

(5)

આયનીક પદાથ ની ખાિસયતો લખો.
(બ) નીચેના પદાથ ના

ુ ો,

ુ ધમ તથા ઉપયોગો લખો
ણ

(5)

(૧) બેકલાઇટ (૨) થાયોકોલ
(ક) યા યા આપો: (૧) ઓ સડશન (૨) નેહક (૩) ક ક

(4)

(૪) પીપીએમ
-4

નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(અ) નીચેના પોલીમરમાં રહલા મોનોમરના

ુ ો અને નામ લખો.

(5)

(૧) પીવીસી (૨) ઓરલોન (૩) નાયલોન 6:6 (૪) પોલી ટાયર ન
(બ) એિસડ,બેઇઝ તથા તટ થ ાવણો માટનો pH કલ દોરો.
ુ દા
(ક) તાપ

ુ દા

(5)

ે ોમાં pH ની અગ યતા લખો.

ુ ય લા ટ સ તથા તાપ થાિપત લા ટ સ વ ચેનો
ન

(4)

તફાવત લખો
અથવા
-4

નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(અ) સખત પાણી ુ ં

ુ કરણ કરતાં નીચેના પ રણામો મ યા, તો

પાણીની ૂલ કઠ નતા પીપીએમમાં શોધો.
Ca(HCO3)2 = 81 mg/lit
CaCl2 = 11.1 mg/lit
Mg(HCO3)2 = 29.2 mg/lit
MgSO4 = 12.0 mg/lit
-4
(બ) 4.9×10 N HCl ાવણની pH ગણો. (log49 = 1.6902)
(ક) કોષ પોટ યલ ગણો તથા તેમાં થતી રાસાય ણક
Mg│Mg++ (aq)(1M)││Zn++(aq)(1M)│Zn

યાઓ લખો.

(5)

(5)
(4)

E0 Mg│Mg++ =2.37V તથા E0 Zn│ Zn++=0.76V
-5

નીચેના

ોના જવાબ લખો.
ુ ય કાય લખો. ‘સીમાવત

(અ) નેહકના

નેહન’ આ ૃિત ારા

(5)

સમ વો.
ુ ” ની રચના અને કાય સમ વો.
વ

(બ) “ મા ણત હાઇ ોજન
(ક) ુ ંકન ધ લખો:”ધા ુ

ુ કરણ”

(5)
(4)

અથવા
-5

નીચેના

ોના જવાબ લખો.

(અ) િવસંવાહ (અવાહક) પદાથ એટલે
ુ તથા થમ કોલના
લાસ લ
(બ) યો ય ઉદાહરણ સાથે

ુ
?

(5)

ુ ધમ તથા ઉપયોગો લખો.
ણ

ત:આ વય હાઇ ોજન બંધ સમ વો.

(5)

હાઇ ોજન બંધ ુ ં મહ વ લખો.
(ક) પાણીમાં સખતાઇ ઉ પ
ુ ો લખો.

કરતા

ારોના નામ તથા રાસાય ણક

(4)

