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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering Semester –V Examination Dec’11- Jan’12 

 

Subject code: 350901/2350901                        Date: 20/12/2011 

Subject Name: Electrical Installation and Maintenance    

Time:  10.30 am – 01.00 pm                                      Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is considered Authentic. 
 

Q.1 (a) What is electrical earthing? Explain anyone known method of electrical 

earthing. 
07 

 (b) Explain different protective gears used in electrical equipments in short. 07 

    

Q.2 (a) Explain inspection storage and handling of transformers. 07 

 (b) Explain inspection storage and handling of switchgear. 07 

  OR  

 (b)     Explain installation of transformer.   07 

    

Q.3 (a) Explain mechanical tests to be performed before commissioning the 

electrical equipment. 

07 

 (b) List out specific tests on different electrical equipments. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain procedure for commissioning of 3 phase induction motor. 07 

 (b) Explain terms regarding insulating oil and properties of good insulating 

oil. 
07 

    

Q.4 (a) Define preventive maintenance. Explain activities performed during 

preventive maintenance.  

07 

 (b) Explain common faults in domestic appliances. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Explain Maintenance schedule of storage battery. 07 

 (b) List out different tools/ equipments required for maintenance of 

domestic appliances. 
07 

    

Q.5 (a) Explain reasons of faults occurring in electrical equipments. 07 

 (b) Explain common troubles in transformer and circuit breaker. 07 

  OR  

Q.5 (a) Prepare trouble shooting chart for 3 phase induction motor. 07 

 (b) Define Insulation resistance. How is it measured? 07 
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� ૧ (અ) ઇલે�	
કલ અથગ એટલે �?ુ અથગની કોઇ પણ એક ર
ત વણ�વો  ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) ઇલે�	
કલ ઇ�વીપમ !ટમા ંવપરાતા �ોટ$�ટ
વ સાધનો' ુવણ�ન કરો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

� ૨ (અ) 	ા!સફોમ�ર ના *!+પે�શન,,,, +ટોર$જ અને હ$!0લીગ ઉપર નોધ લખો      ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) +વીચગીયર ના *!+પે�શન,,,, +ટોર$જ અને હ$!0લીગ ઉપર નોધ લખો      ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવા   

 (બ)     	ા!સફોમ�ર ના ઇ!+ટોલેશન પર નોધ લખો  ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

� ૩ (અ) ઇલે�	
કલ સાધન ને �થમ વાર ચા6 ુકરતા પહ$લા કરવી પડતી યા8ંીક 

કસોટ
ઓ ' ુ વણ�ન કરો 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) િવિવધ વીજ સાધનો માટ$ના ખાસ પર
;ણો' ુ વણ�ન કરો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવા  

� ૩ (અ) <ી ફ$ઇઝ *!ડ�શન મોટરના કમીશન>ગ ઉપર નોધ લખો   ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) ઇ!+?લુેટ>ગ ઓઇલ @ગેના અગAયના ંપદો લખી સારા ઇ!+?લેુટ>ગ 

ઓઇલના ંCણુધમD લખો .  

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

� ૪ (અ) �ીવે!ટ
વ મેઇ!ટ$ન!સ ની GયાHયા આપી �ીવે!ટ
વ મેઇ!ટ$ન!સ દરJયાન 

કરવામા આવતી �Kિૃતઓ  વણ�વો  

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) Cહૃ ઉપયોગી સાધનોમા ંથતી સામા!ય ;િતઓ ' ુ વણ�ન કરો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવા  

� ૪ (અ) +ટોર$જ બેટર
' ુમઇે!ટ$ન!સ શીડMલુ  વણ�વો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) Cહૃ ઉપયોગી સાધનો ની Nળવણી માટ$ ના જPર
 QુRસ/ઇ�વીપમ !ટ 

વણ�વો  

૦૭૦૭૦૭૦૭ 

� ૫ (અ) ઇલે�	
કલ ઇ�વીપમ !ટ મા ફોRટ થવાના જPર
 કારણો ની ચચા� કરો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) 	ા!સફોમ�ર અને સકUટVેકર મા થતી સામા!ય WXુક$લીઓ' ુ વણ�ન કરો ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

  અથવા  

� ૫ (અ) <ી ફ$ઇઝ *!ડ�શન મોટરનો Yબલ �ટુ>ગ ચાટ� તયૈાર કરો  ૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 (બ) ઇ!+?લુેશન �િતરોધ એટલે �?ુ??? ઇ!+?લેુશન �િતરોધ માપન ની ર
તો 

વણ�વો 

૦૭૦૭૦૭૦૭ 
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