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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
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Subject Code: 320002
Subject Name: Applied Science-II(Chemistry)
Time: 10:30 AM TO 01:00 PM

Date: 07-06-2017
Total Marks: 70

Instructions:
1. Attempt all 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)

Answer the Following(any seven)
1. Define :Ionisation Energy
2. Alumina is example of _____refractory
3. Define: Flash point
4. pH + pOH = __________
5. Write Pauli’s Exclusion principle
6. List the salts producing temporary Hardness in water
7. Write the name of monomer used in preparation of PVC
8. Grephite is __________ lubricant.
9. Galvanizing is __________ coating.
10. Explain the full meaning of 92U235

07

પ્રશ્ન. ૧

અ

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.(કોઇ પણ સાત)

07

1. વ્યાખ્યા આપો.: આયનનકરણ શક્તત
2. એલ્યુનિના _________ ઉષ્િાસહનુ ું ઉદાહરણ છે .
3. વ્યાખ્યા આપો.: ભડકા બબિંદુ
4. pH + pOH = _________
5. પૌલીનો બાકાતીનો નસધ્ાુંત લખો.
6. પાણીિાું કઠીનતા ઉત્પન્ન કરતા ક્ષારોની યાદી બનાવો.
7. પી.વી.સીની બનાવટિાું વપરાતા િોનોિરનુ ું નાિ લખો.
8. ગ્રેફાઇટ_________ સ્નેહક છે .
9. ગેલ્વેનાઇઝીંગ ___________ ્ાતુનુ
ું ું પડ છે .
(b)

બ

10. 92U235 નો સુંપ ૂણણ અર્ણ સિજાવો.
Answer the following.
1. Define buffer solution. Give the types of buffer solution with example.
2. Explain anodic and cathodic method for metal protection
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો
1. વ્યાખ્યા આપો: બફર દ્રાવણ. ઉદાહરણ સહહત તેના પ્રકાર જણાવો.
ુું રક્ષણ િાટે ની ્ન ધ્રુનવય અને ઋણ ધ્રુનવય રક્ષણની રીત
2. ્ાતના
સિજાવો.
1/3

૦૭
૦૭

Q.2

(a)

પ્રશ્ન. ૨

અ

Answer the following
1. Write the electronic configuration of 13Al, 17Cl, and 26Fe
2. Explain Hydrogen bond with suitable examples
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
1.

13Al, 17Cl,

07

07

and 26Fe નુ ું ઇલેકટ્રોનીક બું્ારણ લખો.

(b)

2. યોગ્ય ઉદાહરણો સહહત હાઇડ્રોજન બું્ નવશે સિજાવો.
Define degree of ionization. State the factors affecting degree of ionization.

બ

આયનનકરણ અંશની વ્યાખ્યા આપી તેને અસર કરતા પહરબળો નવશે સિજાવો.

૦૭
૦૭

OR
(b)

બ

Answer the following
1. Find the pH and pOH of 0.01 M H2SO4 solution.
2. What is adhesive? Give their types with one example of each
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
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1. 0.01 M H2SO4 ના દ્રાવણની pH અને pOH હકિુંત શો્ો.
2. સુંસગી પદાર્ણ એટલે શુ?ું દરે કના એક ઉદાહરણ સહહત તેના પ્રકાર
જણાવો.
Q.3
પ્રશ્ન. ૩

(a)
અ
(b)
બ

State industrial applications of electrolysis. Write short note on electro-typing
નવધુત નવભાજનની ઔ્ોબગક ઉપયોબગતા જણાવો. નવધુતીય-છાપકાિ પર

07
07

ટૂુંકનોં્ લખો.
Define : Electrochemical cell and Explain construction and working of
Galvanic cell.
વ્યાખ્યા આપો: નવધુત રાસાયબણક કોષ અને ગેલ્વેનનક કોષની રચના અને કાયણ

૦૭
૦૭

પધ્નત નવશે લખો.
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. ૩

અ
(b)
બ

OR
Write preparation,properties and uses of the following polymers
(i) PVC (ii) Bakelite
નીચે આપેલા બહઘ
ુ ટકોની બનાવટ, ગુણ્િો અને ઉપયોગો નવશે લખો.
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07

(i) પી.વી.સી. (ii) બેકેલાઇટ
1. Give properties and uses of Neoprene rubber.
2. Define Refractories and give its characteristics
1. નીઓપ્રીન રબરના ગુણ્િો અને ઉપયોગો નવશે લખો.

૦૭
૦૭

2 ઉષ્િાસહની વ્યાખ્યા આપી તેના ગુણ્િો જણાવો.
Q.4

(a)

પ્રશ્ન. ૪

અ
(b)

બ

Define lubricant and lubrication. Give the functions of lubricant. Give the
types of lubricants
વ્યાખ્યા આપો: સ્નેહક અને સ્નેહન. સ્નેહકના કાયો જણાવો અને તેના પ્રકાર
લખો.
Answer the following
1. Write the properties of lubricant used for steam turbines
2. Explain Pitting corrosion
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

07
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૦૭
૦૭

1. સ્ટીિ-ટબાણઇનિાું વપરાતા સ્નેહકના જરૂરી ગુણ્િો જણાવો.
2/3

Q.4

(a)

પ્રશ્ન. ૪

અ

2. સિજાવો: પીટીંગ ક્ષારણ આક્રૃનત સહહત
OR
Write short note on
1. Electro-plating
2. Iion-exchange process for softening water..
ટૂુંકનોં્ લખો.
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1. નવધુત ઢોળ ચઢાવવાની પ્રહિયા
(b)

2. પાણીને નરિ બનાવવા િાટે ની આયન નવનનિય પધ્નત
Write constituents of oil paint and explain the function of each of them

બ

તૈલી રું ગિાું રહેલા ઘટકોના નાિ લખી દરે તનુ ું કાયણ જણાવો.

૦૭

Q.5

(a)

07

પ્રશ્ન. ૫

અ

Answer the following
1. Write the mechanism of drying of drying oil
2. Give the characteristics of adhesive.
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

૦૭

07

1. સ ૂકવન તેલના સુકાઇ જવાની પ્રહિયા નવશે લખો.
2. સુંસગી પદાર્ોની લાક્ષબણકતાઓ નવશે લખો.
(b)

બ

Write short note on (Any 2 )
1. Significance of Hydrogen bond
2. Classification of refractories with examples
3. Vulcanization of rubber
નીચેના પર ટૂુંકનોં્ લખો.(કોઇપણ બે)

૦૭

૦૭

1. હાઇદ્રોજન બું્નુ ું િહત્વ
2. ઉદાહરણ સહહત નવસુંવાહી પદાર્ોનુ ું વગીકરણ કરો.
3. રબરનુું વલ્કેનાઇઝેશન
OR
Q.5

(a)

પ્રશ્ન. ૫

અ

Differentiate between
1. Thermoplastic and thermosetting plastic
2. Orbit and orbital
તફાવત આપો.

07

07

1. તાપ સુનમ્ય પ્લાસ્સ્ટક અને તાપ સ્ર્ાનપત પ્લાસ્સ્ટક
(b)
બ

2.
1.
2.
1.
2.

કક્ષા અને કક્ષક
Explain condensation polymerization with suitable example
Define Insulating material & Give its type.
સુંઘનન બહુઘટકતા યોગ્ય ઉદાહરણ સહહત સિજાવો.

૦૭
૦૭

નવસુંવાહી પદાર્ણની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર જણાવો.
************
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