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           B.Sc 6th Semester General Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Polymer Chemistry 

                                                       Paper: SEC-4 

Time: 2 Hours Full Marks: 40 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

মার্জিনে উনেখিত সংিযাগুখি পূর্ িমাে খেনদিশ কনে। 

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

পেীক্ষার্থীনদে যর্থাসম্ভব খেনজে ভাষায় উত্তে খদনত হনব। 

  

Answer any eight questions from the following:       8 x 5 = 40 

নীচের প্রশ্নগুলির থেচে থেচেোন আটটট প্রচশ্নর উত্তর দোওঃ 

 

1. Derive the necessary mathematical expression for the rate of polymerization occurring through 

free radical reaction. 

মুক্তমূিক খবর্িয়ায় বহুিীভবনেে হাে খের্ িনয়ে জেয প্রনয়াজেীয় গাখর্খতক োখশমািাটি প্রখতষ্ঠা কে। 

2. What are co-polymers. State their characteristics. Give one example each of biodegradable and 

non-biodegradable polymer. 

সহ-পখিমাে খক? উহানদে ববখশষ্ট্যাবিী খববৃত কে। বজব-খবনয়াজেক্ষম ও বজব-অখবনয়াজেক্ষম পখিমানেে একটি 

কনে উদাহের্ দাও। 

3. Define cationic and anionic polymerization with suitable examples. Name the monomer of 

natural rubber. 

উপযুক্ত উদাহের্ সহনযানগ কযািায়খর্ক এবং অযাোয়খর্ক বহুিীভবে খবর্িয়াে সংজ্ঞা লিি। প্রাকৃখতক োবানেে 

মনোমােটিে োম লিি। 

4. Show that, 𝑋𝑛 =
1

1−𝑃
  where the terms have their usual significance. “Molar mass of a polymer 

is always average molar mass” ---Justify. 

লদিাও লয, 𝑋𝑛 =
1

1−𝑃
, লযিানে বযবহৃত খিহ্নগুখি প্রিখিত অর্থ ি বহে কনে। “একটি পখিমানেে আেবভে হি সব িদা 

গড় আেবভে” – উর্ক্তটিে যর্থার্থ িতা খবিাে কে। 

5. How molecular weight of a polymer can be determined from the knowledge of osmotic pressure 

in solution? Why condensation polymerization is termed as step growth polymerization? 
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দ্রবনর্ে অখভস্রবে িানপে ধাের্া লর্থনক খকভানব একটি পখিমানেে আর্খবক গুরুত্ব খের্ িয় কো যায়? সংঘখর্ত 

বহুিীভবর্ খবর্িয়ানক লকে ধাপ বৃর্ি বহুিীভবর্ খবর্িয়া বিা হয়? 

 

6. A polymer solution contains 250 molecules of molar mass 75 kg.mol-1, 500 molecules of molar 

mass 100 kg.mol-1 and 250 molecules of molar mass 125 kg.mol-1. Calculate number average 

molar mass, weight average molar mass and polydispersity index of solution. 

একটি পখিমানেে দ্রবনর্ 75 kg.mol-1 আেব ভনেে 250 টি, 100 kg.mol-1 আেব ভনেে 500 টি এবং 125 kg.mol-

1 আেবভনেে 250 টি অেু আনে। দ্রবনেে পখিমােটিে সংিযা গড় আেবভে, ওজে গড় আেবভে এবং 

পখিখিস  পােখসটি সূিকটি খের্ িয় কে। 

7. How polymers are classified on the basis of intermolecular forces? Mention the differences 

between addition and condensation polymers.  

আন্তঃআর্ব বনিে খভখত্তনত পখিমােনক খকভানব লের্ীখবভক্ত কো হয়? সংযুক্ত ও সংঘখেত পখিমানেে মনধয 

পার্থ িকযগুখি উনেি কে। 

8. What is degree of polymerization? Write down briefly the preparatory method of polystyrene 

and mention its properties. 

বহুিীভবে মাত্রা কানক বনি? পখিস্টাইখেনেে প্রস্তুতপ্রর্ািী সংনক্ষনপ লিি এবং উহাে গুর্াবিী উনেি কে। 

9. Mention few properties and uses of Bakelite. Write structures of monomers used for getting (i) 

Nylon-6,6 (ii) Teflon 

লবনকিাইনিে কনয়কটি ধম ি এবং বযবহাে উনেি কে। i) োইিে-6,6 ii) লিফ্লে বতেীনত বযবহৃত মনোমাে গুখিে গঠে 

অঙ্কে কে। 

10. Differentiate between thermosetting polymers and thermoplastic polymers. Give the free 

radical mechanism involved in the polymerization of Chloroprene. 

র্থানম িানসটিং পখিমাে এবং র্থানম িাপ্লাখস্টক পখিমানেে মনধয পার্থ িকয খেরূপে কে। ললানোখপ্রনেে বহুিীভবে খবর্িয়া ে 

সংখিষ্ট্ মুক্তমূিক কিানকৌশিটি খিখপবি কে। 

 


