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No.___________      Enrolment No.________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350901 Date: 23-05-2014        

Subject Name: Electrical Installation and Maintenance 

Time: 02:30 pm - 05:00 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 to be Authentic 

 

Q.1  Answer the following question. 

1. Explain terms Winding Resistance, Insulation Resistance and 

Earth Resistance. 

2. Write the properties of transformer oil. 

3. Explain difference between routine maintenance and breakdown 

maintenance. 

4. Explain difference between foundation for static machines and 

rotating machines. 

5. Prepare list of reasons for faults in electrical equipments. 

6. List out the activities in pre monsoon maintenance work of 

overhead line. 

7. Explain heat run test on transformer. 

14 

    

Q.2    

 (a) Make a list of standard tests performed on insulating oil and explain 

any two from it. 

07 

 (b) Explain different lifting and moving equipments for loading and 

unloading of heavy equipments. 

07 

  OR  

 (b) Explain term “alignment”. Write adverse effects of misalignment. 

Write the procedure of alignment of shafts of electrical machines 

07 

Q.3    

 (a) Explain in brief the factors to be considered while preparing 

maintenance schedule. 

07 

 (b) Explain the standard procedure for installation of outdoor 

transformer and pole mounted transformer. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Prepare maintenance schedule of transformer having capacity above 

1000 KVA. 

07 

 (b) Explain the importance of preventive maintenance and prepare 

maintenance schedule of circuit breaker. 

07 

    

Q.4    

 (a) List out and explain general electrical and mechanical test to be 

performed before commissioning of electrical equipment. 

07 

 (b) State and explain reasons for deterioration of Insulation Resistance 

of insulating material. 

07 

  OR  

 

Q. 4 

 

(a) 

 

Write down drying out procedures of winding and what precaution 

 

07 
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should be taken while drying. 

 (b) Explain all the common faults in domestic appliances. 07 

    

Q.5    

 (a) Prepare the trouble shooting chart for D.C. motor and D.C. 

generator. 

07 

 (b) 

(c) 

 

Draw the sketch of plate earthing and explain in brief. 

Explain in brief for factors controlling the severity of electric shock. 

04 

03 

  OR  

Q.5 (a) Prepare the trouble shooting chart for three phase squirrel cage and 

slip ring Induction Motor. 

07 

 (b) 

 

(c) 

 

List out methods of measuring earth resistance and explain any one 

of them. 

Explain in brief “Permit to Work”. 

 

04 

 

03 

 

************ 

 

નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. 
૧. લાઈન્ડીંગ પ્રતિયોધ ,ઈન્્યરેુળન પ્રતિયોધ અને અર્થ પ્રતિયોધ દો
   સભજાલો.
૨. ટ્રાન્સપોભથય ઓઈર ના ગણુધભો રખો.
3. રૂટીન ભેઈન્ટેનન્સ અને બે્રકડાઉન ભેઈન્ટેનન્સ લચ્ચેનો િપાલિ
   સભજાલો.
૪. ્ર્ામી મતં્રો અને ચલરિ મતં્રોના પાઉન્ડેળન લચ્ચેનો િપાલિ
   સભજાલો.
૫. લીજ સાધનોભા ંઉદબલતિ ખાભીઓ ર્લાના કાયણોની માદી િૈમાય 
    કયો.
૬. ચોભાસા હરેાનુ ંઓલયહડે રાઈનનુ ંભેઈન્ટેનન્સ ભાટેની કાભગીયીની 
   માદી ફનાલો.
૭. ટ્રાન્સપોભથયનો હીટ યન ટે્ટ સભજાલો.

14 

 

  

ઈન્્યરેુટીંગ ઓઈર ય કયલાભા ંઆલિા પ્રભાલણિ ટે્ટની માદી  
િૈમાય કયો િર્ા િે ૈકીના કોઈણ ફે ટે્ટ સભજાલો. 

07 

બાયે લીજ સાધનને ચડાલલા ,ઉિાયલા અને ખસેડલા ભાટે લયાિા ં
જૂદા-જૂદા સાધનો સભજાલો. 

07 

 

“એરાઈનભેન્ટ”દ સભજાલો .મતં્રોની ધયીઓનુ ંએરાઈનભેન્ટ ના 
હોમ િો િેની ખયાફ અસયો રખો. લીજ મતં્રોની ધયીઓનુ ં
એરાઈનભેન્ટ કયલાની ધ્ધતિ રખો. 

07 
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ભેઈન્ટેનન્સ ળીડયરુ ફનાલિી લખિે ધ્માનભા ંરેલાના મદુ્દાઓ ટૂંકભા ં
સભજાલો. 

07 

આઉટડોય ટ્રાન્સપોભથય અને ોર ભાઉન્ટેડ ટ્રાન્સપોભથયના ્ર્ાનની 
પ્રભાલણિ ધ્ધતિ સભજાલો. 

07 

 

  

૧૦૦૦ કે.લી.એ. ર્ી લધાયે ક્ષભિાલાા ટ્રાન્સપોભથયનુ ંભેઈન્ટેનન્સ 
ળીડયરુ િૈમાય કયો. 

07 

પ્રીલેન્ટીલ ભેઈન્ટેનન્સની અગત્મિા સભજાલો અને સયકીટ બે્રકયનુ ં 
ભેઈન્ટેનન્સ ળીડયરુ િૈમાય કયો. 

07 

  

  

લીજ સાધનોને પ્ર્ર્ાતિ કયિા હરેા કયલા ડિા ઈરેક્ટ્ટ્રીકર અને 
તભકેનીકર કસોટીઓની માદી ફનાલી સભજાલો. 

07 

અલાહક દાર્થના ઈન્્યરેુળન પ્રતિયોધભા ંઘટાડો ર્લાના કાયણો 
જણાલો અને સભજાલો. 

07 

 

  

લાઈન્ડીંગની સકૂલણી કયલાની યીિો રખો અને સકૂલણીની પ્રક્રીમા 
લખિે કઈ સાલચેિીઓ રેલી જોઈએ. 

07 

ગ્રહુ ઉમોગી સાધનોભા ંર્િી સાભાન્મ ક્ષતિઓ સભજાલો. 07 

  

  

ડી .સી .ભોટય અને ડી .સી .જનયેટય ભાટે ટ્રફર શ ૂટંીગ ચાટથ  િૈમાય 
કયો. 

07 

પ્રેટ અર્ીંગનો ્કેચ દોયી ટૂંકભા ંસભજાલો. 
લીજ આંચકાની િીવ્રિાને તનમિ કયિા રયફો ટૂંકભા ંસભજાલો. 

04 

 

03 

 
 

 

ત્રણ પેઈઝ ્ક્ટ્લીયર કેજ અને ્રીયીંગ ઈન્ડક્ટ્ળન ભોટય ભાટે ટ્રફર 
શ ૂટંીગ ચાટથ  િૈમાય કયો. 

07 

અર્ીંગ પ્રતિયોધ ભાલાની યીિો રખો અને િેભારં્ી કોઈણ એક 
સભજાલો. 
“યભીટ ટ ૂલકથ” ટૂંકભા ંસભજાલો. 

04 

 

 

03 
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