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B. Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2021 

CHEMISTRY 

(Polymer Chemistry) 

Paper : UGP/CHEM./601/DSE-1B 

Course ID: 61418 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                            Full Marks: 25  

 

The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as possible. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমান ক্ষনশ্নদণশক | 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব| 

 

1. Answer any five of the following questions:            1×5 = 5 

যে য োন ো পো াঁচটি প্রনের উত্তর দোও:   

a) What are the monomers used for Nylon-6 production?  

      নাইলন-৬ পললমারেে উৎপাদরনে মরনামাে গুলল লি লি? )  

b) Give one example of copolymer which acts as rubber.  

      এিটি ক োপললমারেে উদাহেণ দাও যাহা োবাে লহসারব িাজ িরে।)  

c) What is meant by thermosetting resin?  

     (থারম মারেটিিং রেজজন বললরে লি বুঝ?) 

 d) What is glass transition temperature of polymers?  

  (পললমারেে গ্লাস ট্রাজিোন োপমাএা বললরে লি বুঝ? ) 

e) Give one example of engineering thermoplastics and write its structure.  

  (ইজিলনয়ালেিং থারমাপ্লালসিি এে এিটি উদাহেণ দাও এবিং উহাে গঠন রলখ।)  

f) What is meant by polydispersity index (PDI) of polymer? 

  (পললমারেে পলললিসপােলসটি সূচি লি ? ) 

g) What is meant by texture of polymers?  

  (পললমারেে রিিসচাে বললরে লি রবাঝায় ?) 
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h) Mention one method of determination of of polymers. 

  (পললমারেে সিংখযা আনলবি গড় লনণ মরয়ে এিটি পদ্ধতির নাম রলখ।) 

2. Answer any two of the following questions:                                          5×2 = 10 

যে য োন ো দুটি প্রনের উত্তর দোও:  

 a) Give the most important application(s) of the following polymers:                  5 

I) Natural Rubber (NR); 

II) Polyvinylchloride (PVC); 

III) Poly(methyl methacrylate) (PMMA); 

IV) Polyethylene (PE); 

V) Polystyrene (PS). 

  (ত ম্নতিতিি পললমাে গুললে উনেিনেোগ্য বযবহাে রলখ ৷ 

১৷ প্রালিলেি োবাে ৷ 

২৷ পলললিনাইল রিলাোইি ৷ 

৩৷ পলললমথাইল লমথাক্রাইরলি ৷ 

৪৷ পললইলথললন ৷ 

৫। পললসিাইলেন ৷ 

b) What are the major criteria for polymer solubility? From Flory-Huggins mean-field theory 

derive Flory-Huggins equation for entropy of mixing (∆Smix) for the dilute polymer solution. 

                                                  2+3 = 5 

(পললমারেেে্ দ্রবনীয়োে েেম গুলল রলখ ৷ রেলালে-হালগন গড়রেএ রেথযে সাহারযয লঘু পললমাে দ্রবরনে এনট্রলপ 

লনণ ময় িে ৷) 

c) Derive the rate of radical chain polymerization (Rp). Hence deduce the number average 

degree of polymerization ( ).            3+2 = 5  

(রেলিিযাল পললমালেিবরনে গলেে সলমিেণ রলখ ৷ রসখান রথরি পলিমোরেেে সঙ্কো গড় আনলি  গুরুরেে মোন 

লনর্ ণয়  ে ৷)  

d) What is meant by thermoplastic polymer? Give one example. What is mean by block co 

polymer. Give one example.                                     2.5+2.5 = 5 

  থারমাপ্লালসি পললমাে বললরে লি বুঝ? এিটি উদাহেন দাও৷ ব্ল  ক ো-পলিমোে বললরে লি বুঝ? এিটি উদাহেন 

দাও৷)                                                                                                                        
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3. Answer any one of the following questions:                  10×1 = 10 

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও:   

a) i) Draw the stress-strain curves for rubber, plastics and fibres. Comment on the difference.           

 রেোিোে  প্লোতি  ও ফোইিোরে লপড়ন-লি ৃলি কিখ অঙ্কন  ে ও উহোরেে পোর্ ণ য লনরুপন  ে ৷ ) 

ii) Write the mechanism of radical chain polymerization of styrene using AIBN as initiator 

mentioning all the steps.            

 র    আই   লি    ন   ইলনলসরয়টে িযোিহোে  রে সটোইলেরনে পলিমোেোইরেশরনে ধোপগুলি কিখ ৷ ) 

iii) What is meant by copolymers? Derive the copolymer equation.     

       র র োপলিমোে িলিরি ল  িুঝ ? ক োপলিমোে সমী ের্টট উৎপোেন  ে ৷ )       (3+1)+3+(1+2) = 10 

b) i) Define glass transition temperature (Tg). How is it measured? Write short note on tacticity 

of polymer. 

(গ্লোস ট্রো জিশ  িোপমোত্রো এর সংজ্ঞো দোও। ইহো ত ভোনে ত র্ ণয়  রো হয়? পতিমোর এর যিতিতসটি সম্বনে টি ো 

যিনিো।)  

ii) How is vinyl chloride monomer synthesized? How can poly(vinyl chloride) be prepared 

from vinyl chloride?  Name one stabilizer for PVC. 

(তভ োইি যলোরোইড মন োমোর  ীভোনে প্রস্তুি  রো হয়? ইহো হইনি পতিতভ োইি যলোরোইড  ীভোনে প্রস্তুি  রো হয়? 

PVC এর ি য এ টি িোতেিোইিোর এর  োম যিনিো।) 

         (1+2+2)+(1+3+1) = 10 
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