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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2015 

 
Subject Code:3360902 Date:30-04-2015      
Subject Name: Installation, Commissioning & Maintenance 
Time: 10:30am to 1:00pm     Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. Give causes of loosening of coils in transformer.  
 ૧. ટારસનોમફોની કોઇ સ ઇલ્  થવાના કાોણો આપો.  

 2. Write causes of deterioration of insulating oil.  
 ૨. ઇર્સલ�ુલેટ ઓઇ� ખોાબ થવાના કાોણો આપો.  

 3. Enlist tools necessary for installation.  
 ૩. ઇર્લો�ુશન માલા જ ો� �લ સની નાદ� �ખો.  

 4. Write names of portable fire extinguisher devices  
 ૪. હાોાનાો� કો� શકાન તુવા અ�ગનશામક સાાનો જણાવો.  

 5. Define preventive maintenance.  
 ૫. િપવુરલ�વ મુઇરલાનરસ સના્નાિનત કોો.   

 6. Write names of different types of earth electrodes.   
 ૬. �લદા �લદા પકાોના અથફ ઇ�ુઇટોકસના નામ �ખો.  

 7. Write names of any four instruments for trouble shooting of electrical 
equipments. 

 

 ૭. ઇ�ુ�ઇટટક ઇઇવીપમુરલના ાિત િનવાોણ માલા જોઇતા ટમુ તુ  ાો 

ઇરસસમુરનસના નામ �ખો. 

 

 8. Give the values of maximum permissible earth resistance for domestic 
installation and small substation. 

 

 ૮. ડોમુ્લ�ક ઇર્લો�ુશન અનુ નાના સબ્લાશન માલા મહ મ મારન અથફ 

પિતોોાના ા   નો જણાવો. 

 

 9. Write four possible reasons for heavy noise from three phase induction motor.   
 ૯. થી ના્ ઇરડઇશન મોલોમાથંી વાાોા અવાજ આવવાના  ાો કાોણો �ખો.    

 10. Give possible causes when DC generator does not build up voltage.  
 ૧૦. ડ�સી જનોાલો વો લાજ બી ડ અપ ન કોવાના કાોણો આપો.   

    Q.2 (a) Write adverse effects of misalignment of shaft of electrical machines. 03 
પ�. ર (અ) િવજમશીનોના શાફલ  �ાઇનમુરલ ન હોન તો તુની ખોાબ અસોો �ખો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Describe factors contributing increase in earth resistance. 03 
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 (અ) અથ�ટ પિતોોામા ંવાાોો કોતા પ ોબરો વણફવો. ૦૩ 
 (b) Enlist the different test performed after commissioning of electric machine.   03 
 (બ) ઇ�ુ�ઇટટક� મશીનના કમીશનેટ બાદ કોવામા ંઆવતા �લદા �લદા લા્લના 

નામ �ખો. 

૦૩ 

  OR  
 (b) List various lifting devices for loading and unloading and explain any one of 

them. 
03 

 (બ) ભાોા ઇઇવીપમુરલ  ડાવવા અનુ ેતાોવા માલાના �લદા �લદા ા�ફલેટ 

ડ�વાઇસની નાદ� �ખો અનુ ટમુ તુ  ક વણફવો.  

૦૩ 

 (c) Describe points for locating transformer at time of installation. 04 
 (ક) ઇર્લો�ુશન સમનુ ટારસનોમફોના �ોકાશન માલાના ાલદાઓ વણફવો.  ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain any one method for purifying insulating oil.   04 
 (ક) ઇર્સલ�ુલેટ ઓઇ�નુ �લધા કોવા માલાની કોઇ પણ ો�તતલ ંવણફન કોો. ૦૪ 
 (d)  Write names of specific tests for transformer & induction motor. 04 
 (ડ) ટારસનોમફો અનુ ઇરડઇશન મોલો પો થતા ંખાસ પ ોાણોના નામ �ખો. ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain necessity of drying of winding and give names of different types of 

drying methods.  
04 

 (ડ) વાઇરડેટનુ �લકવવાની જ ો�નાત વણફવો અનુ વાઇરડેટ �લકવવાની �લદ� 

�લદ� ો�તોના નામ �ખો. 

૦૪ 

    Q.3 (a) Describe method of measuring earth resistance by earth tester. 03 
પ�. 3 (અ) અથફ લા્લો રાોા અથફ પિતોોા માપવાની ો�ત વણફવો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain procedure of shutdown for substation. 03 
 (અ) સબ્લાશન શલ ડાેનની કાનફવાહ� વણફવો.  ૦૩ 
 (b) Write any three instructions for safety of persons working on a job with 

permit to work. 
03 

 (બ) પોમીલ �લ વકફ  અરવનુ કાનફ કોતી સન�ઇતની સ�ામતી માલાની ખાસ �લ નાઓ 

�ખો. 

૦૩ 

  OR  
 (b) List the factors affecting severity of electric shock.  03 
 (બ) વીજ � કાની તીવતાનુ અસોકોતા પ ોબરોની નાદ� �ખો. ૦૩ 
 (c) Write properties of good insulating oil.  04 
 (ક) સાોા ઇર્સલ�ુલેટ ઓઇ�ના �લણામ� �ખો. ૦૪ 
  OR  
 (c) Write short note on pre monsoon maintenance of overhead line. 04 
 (ક)  ોમાસા પહા�ાના ઓવોહાડ �ાઇનના મુઇરલાનરસ પો � ંક નોા �ખો. ૦૪ 
 (d) Explain functions of maintenance department. 04 
 (ડ) મુઇરલાનરસ િવભાટના કાન� વણફવો. ૦૪ 
  OR  
 (d) Write reasons of squirrel cage induction motor running below rated speed.  04 
 (ડ) ્ઇવીો� કાજ ઇરડઇશન મોલો ોાલાડ ્પીડ કોતા ઓઓ� ્પીડ પો  ા�વાના ૦૪ 
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કાોણો �ખો. 
    Q.4 (a) Write trouble shooting chart for washing machine. 03 

પ�. ૪ (અ) વોશેટ મશીન માલાના ાિત િનવાોણ  ાલફ  �ખો. ૦૩ 
  OR  
 (a) Write short note on maintenance schedule for storage battery.  03 
 (અ) ્લોોાજ બુલો�મા ંમુઇરલાનરસ શીડ� લ� પો � ંક ન�ા �ખો. ૦૩ 
 (b) Write reasons for sparking on commutator of DC machine and remedies for 

them. 
 04 

 (બ) ડ�. સી. મશીનના કોમસલલાલો પો ્પાકાટ થવાના કાોણો જણાવો અનુ તુના 

ેપાનો જણાવો. 

૦૪ 

  OR  
 (b) Define polarization index and explain its significance. 04 
 (બ) સના્નાિનત કોો પો�ોાઇ્ુશન ઇરડાા તથા તુત લ મહ વ વણફવો. ૦૪ 
 (c) Explain dielectric strength test for insulating oil. 07 
 (ક) ઇર્સલ�ુલેટ ઓઇ� માલાનો ડાઇઇ�ુઇટ�ક લા્લ વણફવો. ૦૭ 
    Q.5 (a) Enlist the causes of electrical accident.  04 

પ�. ૫ (અ) વીજ અઇ્માત થવાના કાોણોની નાદ� આપો. ૦૪ 
 (b) Write short note on annual maintenance schedule for induction motor. 04 
 (બ) ઇરડઇશન મોલો માલાના વાિષ�ક મુઇરલાનરસ શીડ� લ� પો � ંક ન�ા �ખો. ૦૪ 
 (c) Give factors to be considered while preparing maintenance schedule.  03 
 (ક) મુઇરલાનરસ શીડ� લ� બનાવતી વખતુ ધનાનમા ં�ુવા પડતા ાલદાઓ �ખો. ૦૩ 
 (d) Write need and advantages of troubleshooting chart. 03 
 (ડ)  ાિત િનવાોણ  ાલફની જ ો�નાત તથા નાનદાઓ �ખો. ૦૩ 

 
************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI• EXAMINATION – SUMMER 2016 

 
Subject Code: 3360902 Date:  07/05/2016      
Subject Name: Installation, Commissioning and Maintenance 
Time: 10:30 AM to 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. List the tools necessary for installation.  
 ૧.  �ન્સોટોશન માસ� જ�ર� �ુલસના નામ ટલો.  

 2. State four methods of drying winding of electrical equipment.  
 ૨.    ઈકવીપમમ�ના વા�ડ�ગનો �કુવવાની કોઈ ચાર ર�તના નામ આપો.  

 3. State the meaning of Flash point of insulating oil.  
 ૩. �્્ટુોસટગ ઓઈટ માસ� ફટોશ પો�સ  સટો   ુતો જણાવો.  

 4. Define preventive maintenance.  
 ૪. પીવમસ�વ મો�સ�નસંની વ્ાા્ા આપો.  

 5. State the inspection made in annual maintenance of overhead lines.  
 ૫. ઓવર હ�ડ ટાઈનના વાષ�ક મો�સ�નસંમા �ા �્પોકશન કરવામા આવો ોે તો 

જણાવો. 

 

 6. State external causes of fault in electrical equipment.  
 ૬. ઈટોકટ�કટ ઈકવીપમમસમા ફોલસ થવાના બાહ્ કારણો જણાવો.  

 7. State functions of choke in fluorescent tube light.  
 ૭. ફટોરસસં સ�બુમા ચોકના કા્�  જણાવો.  

 8. State objectives of equipment earthing.  
 ૮. ઈકવીપમમ�� અથ�ગના હ��ઓુ જણાવો.  

 9. State the  types of earth electrode.  
 ૯. અથર ઈટોકટો્ના પકારો જણાવો.  

 10. List the safety devices for workers safety.  
 ૧૦. કામદારોની સટામતી માસ�ના સોફસ�ના સાધનોના નામ આપો.  

    Q.2 (a) Write adverse effects of misalignment of shaft of electrical machine. 03 
પ�. ર (અ) િવજ્તંોની ધર�ઓ� ુ  ટાઈમમસ ન હો્ તો શી લરાબ અસરો થઈ શક� તો 

જણાવો. 

૦૩ 

  OR  
 (a) Explain the terms “polarization index” and “acidity” 03 
 (અ) આપોટ પદો “ પોટરઈઝોશન �ડ�કસ” અનો “  સીડ�સ�”  સમ�વો. ૦૩ 
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 (b) Give the advantages of preventive maintenance. 03 
 (બ) પીવમસ�વ મો�સ�નસંના ફા્દાઓ જણાવો. ૦૩ 
  OR  
 (b) Explain factors to be considered in designing the foundation of electrical 

machine. 
03 

 (બ) િવજ્તંોની ફાફડ�શનની ીડઝાઈન કરતી વલતો ે્ાનમા ટોવાના નદુાઓ 

સમ�વો. 

૦૩ 

 (c) Classify insulation on the basis of maximum working temperature. 04 
 (ક) મહતમ કા ર્કાર�  ઉણતામનના સદં રંમા �્્ટુોશન � ુ વગ�કરણ  કરો. ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain the probable faults in induction motor due to poor maintenance. 04 
 (ક) લરાબ મો�સ�નસંનો કારણો �ડકશન મોસરમા  દંવતી લામીઓ જણાવો. ૦૪ 
 (d) Explain maintenance schedule of storage battery. 04 
 (ડ) ્સોર�જ બોસર�� ુમો�સ�નસં શીડ�ટુ સમ�વો.  ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain the activities performed during overhauling. 04 
 (ડ) ઓવર હો�ટ�ગ દરમ્ાન કરવામા આવતી પપતુીઓ સમ�વો.  ૦૪ 
    Q.3 (a) List the tools and equipment required for trouble shooting. 03 

પ�. 3 (અ) ટબટ  સુટગ માસ� વપરાતા �્�મમસસ અનો �ુલસ ની ્ાદ� આપો.  ૦૩ 
  OR  
 (a) Explain the steps to be taken when a person comes in contact with live part. 03 
 (અ) વ્યકત ટાઈવ પાસરના સમપકર મા આવો  ્ાર� તા કાટીક ટોવા પડતા પગટા 

િવશો સમ�વો.    

૦૩ 

 (b) State the probable faults and their reasons for an electric iron. 03 
 (બ)  ઈટોકટ�ક ઈકીમા  દંવતી શ� લામી અનો તોના કારણો દશારવો.     ૦૩ 
  OR  
 (b) Discuss the factors on which the earth resistance depends. 03 
 (બ) અથર પતીરોધ કઈ બાબતો પર આધાર�ત ોે તોની ચચાર કરો. ૦૩ 
 (c) Prepare trouble shooting chart for circuit breaker. 04 
 (ક) સરક�સ બોકરનો ટબટ  સુટગચાસર  ત્્ાર કરો.  ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain plate earthing with neat diagram.  04 
 (ક) ્વવે આ િત દોર� �ટોસ અિથઅગ િવષો સમ�વો. ૦૪ 
 (d) Give the difference between the system grounding and equipment earthing. 04 
 (ડ) સી્સમ  ાફડ�ગ અનો ઈકવીપમમસ અથ�ગ વવચોનો તફાવત આપો.  ૦૪ 
  OR  
 (d) State the causes of increase in the earth resistance. 04 
 (ડ) અથર અવરોધ વધવા માસ�ના જવાબદાર નદુાઓ ટલો.  ૦૪ 
    Q.4 (a) Write short note on hotline maintenance of overhead lines. 03 

પ�. ૪ (અ) ઓવરહ�ડ ટાઈન� ુહોસ ટાઈન મો�સ�નનંસ િવશો નનધ ટલો.  ૦૩ 
  OR  
 (a) State the fire extinguishers and explain any one. 03 
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 (અ) અયગનશામક સાધનોના નામ ટલો અનો કોઈ પણ  ક � ુવણરન કરો.   ૦૩ 
 (b) State the causes of electrical accident and explain one cause in details. 04 
 (બ) વીજ અક્માત થવાના કારણો ટલો અનો કોઇ પણ  કનો િવ્તારથી વણરવો.   ૦૪ 
  OR  
 (b) Explain in brief “permit to work”. 04 
 (બ) “ પરમીસ �ૂ વકર  ” �ૂકમા સમ�વો.   ૦૪ 
 (c) Explain factors to be considered while preparing maintenance schedule. 07 
 (ક) મો�સ�નસં શીડ�ટુ બનાવતી વલતો ે્ાનમા ટોવા પડતા નદુાઓ િવ્તારથી 

વણરવો 

૦૭ 

    Q.5 (a) State properties of good insulating oil. 04 
પ�. ૫ (અ) સારા �્્ટુોસટગ ઓઈટના  ણુધમ�ની ્ાદ� ટલો. ૦૪ 

 (b) Explain the commissioning tests on power transformer. 04 
 (બ) પાવર ટાસંફોમરર પરના કમીશનટગ સ�્સ સમ�વો. ૦૪ 
 (c) Enlist different lifting and moving equipment used for loading and unloading 

of heavy equipment and explain any one in details. 
03 

 (ક) ંાર� િવજ્તંોનો ્થસ પર ચડાવવા  ક�  તારવા ના સાધનોના નામ આપી તો 

પ્ક� કોઈ  ક � ુવણરન કરો. 

૦૩ 

 (d) Give the difference between foundations for static machines and rotating 
machines. 

03 

 (ડ) ્થા્ી્તંો અનો ચ�ટત્તંોના ફાફડ�શન વવચોનો તફાવત આપો. ૦૩ 
 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –6 • EXAMINATION – SUMMER- 2017 

Subject Code:3360902 Date:02-05-2017      
Subject Name: Installation, Commissioning and Maintenance 
Time: 10:30 AM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1. State the safety precautions to be taken while unloading heavy equipment.  
 ૧. ભારે સાધનોના અનલોડીંગ વખતે લેવા પડતા  સાવચેતીના પગલા જણાવો.  

 2. State the methods of checking phase sequence in three phase A.C system.  
 ૨. ત્રણ ફેઝ એ.સીપ્રણાલીમા ંફેઝ િસક્વસં ચેક કરવાનીરીતો જણાવો.  

 3. State the function of choke in fluorescent tube light.  
 ૩. લોરોસટં ટ બુ લાઇટમા ંચોક્નુ ંકાયર્ જણાવો.  

 4. State points to be considered while installing transformer.  
 ૪. ટ્રાં સફોમર્રના ઇં ટોલેશન વખતે યાનમા ંરાખવાના મુ ાઓ જણાવો.  

 5. Give the values of maximum permissible earth resistance for domestic 
installation and small substation. 

 

 ૫. ડોમે ટીક  અને નાના સબ ટેશન માટે ના મહ મ પરમીસીબલ અથર્ રેઝી ટંસની 
િકંમત આપો. 

 

 6. State mechanical tests to be performed on electrical equipments before 
commissioning. 

 

 ૬. ઇલેક્ટ્રીકલ સાધનનોના કમીશનીંગ કરતા પહલેા કરાતા મીકેનીકલ ટે ટ જણાવો.  

 7. State four causes of electrical accidents.  
 ૭. ઇલેક્ટ્રીકલ એક્સીડં ટ થવાના ચાર કારણો જણાવો.  

 8. Write causes of deterioration of insulating oil.  
 ૮. ઇં યલેુટીંગ ઓઇલ ખરાબ થવાના કારણો આપો.  

 9. State possible causes when DC motor runs slowly.  
 ૯. ડીસી મોટરના ધીમી ફરવાના ંકારણો જણાવો.  

 10. What is the purpose of system earthing?  
 ૧૦. િસ ટમ અથીર્ંગ નો હતે ુશુ ંછે?  

Q.2 (a) Explain the procedure of Inspection of an Electrical machine prior to its 
Installation. 

03 

. ર (અ) ઇલેક્ટ્રીકલ મશીનના ઇં ટોલેશન કરતા પહલેા કરવા પડતા ઇંસપેક્શન ની રીત 

સમજાવો. 
૦૩ 

  OR  
 (a) Prepare maintenance schedule of circuit breaker after the fault is cleared. 03 
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 (અ) ફો ટ ક્લીઅર થયા પછીનુ ંસરકીટ બે્રકરના મેઇંટેનસં શીડયઅુલ તૈયાર કરો. ૦૩ 

 (b) Explain procedure for commissioning of 3 phase induction motor. 03 
 (બ) ત્રણ ફેઝ ઇંડક્શન મોટરના કમીશનીંગની રીત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
 (b) Explain procedure for commissioning of switchgear. 03 
 (બ) વીચગીયરના કમીશનીંગની રીત સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Prepare maintenance schedule of overhead transmission line. 04 
 (ક) ઓવરહડે લાઇનનુ ંમેઇંટેનસં શીડયઅુલ તૈયાર કરો. ૦૪ 

  OR  
 (c) Explain activities performed during preventive maintenance. 04 
 (ક) પ્રીવે ટીવ મેઇંટેનસં દરિમયાન કરવામા ંઆવતી કામગીરીઓ જણાવો. ૦૪ 

 (d) Write the mechanical, electrical and magnetic faults occurring in electrical 
equipments. 

04 

 (ડ) ઇલેક્ટ્રીકલ સાધનોમા ંથતા મીકેનીકલ,ઇલેક્ટ્રીકલ અને મેગનેટીક ફો સ લખો. ૦૪ 

  OR  
 (d) Explain trouble shooting chart for transformer. 04 
 (ડ) ટ્રાં સફોમર્રનો ટ્રબલ શટૂીંગ ચાટર્  સમજાવો. ૦૪ 

Q.3 (a) State the differences between the foundations for Static and Rotating 
Machines. 

03 

. 3 (અ) ટેટીક અને રોટેટીંગ મશીનના ંફાઉંડેશન વ ચેનો તફાવત આપો. ૦૩ 

  OR  
 (a) State the ill effects of misalignment of shafts of the machines. 03 
 (અ) મશીનની શા ટમા ંથતા િમસએલાઇ મેંટથી થતી ખરાબ અસરો જણાવો. ૦૩ 

 (b) Explain the mechanical troubles in electrical equipments. 03 
 (બ) ઇલેક્ટ્રીકલ સાધનમા ંઉદભવતી મીકેનીકલ મુ કેલીઓ જણાવો. ૦૩ 

  OR  
 (b) State the reasons for the following troubles. 

a) Single phase induction motor does not start.  
b) Sparking occurs at the brushes of D.C motor. 
c) Three phase induction motor does not gather the speed. 

03 

 (બ) નીચે જણાવેલી મુ કેલીઓના કારણ આપો. 
a) એક ફેઝ ઇંડક્શન મોટર ચાલ ુથતી નથી. 
b) ડીસી મોટરના બ્રશમા ં પાક ગ થાય છે. 

c) ત્રણ ફેઝ ઇંડક્શન મોટર પીડ પકડતી નથી. 

૦૩ 

 (c) State the methods of filtering the insulating oil and explain one in detail. 04 

 (ક) ઇં યલેુટીંગ ઓઇલને ફી ટર કરવાની રીતો જણાવો,તથા કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain safety rules and regulations to be observed during commissioning of 

electrical machines. 
04 

 (ક) ઇલેક્ટ્રીકલ સાધનના કમીશનીંગ દરિમયાન યાનમા ં રાખવામા ંઆવતા સે ટી 
રુ સ અને રેગ્યલેુશન સમજાવો. 

૦૪ 

 (d) List methods of earthing and explain any one method. 04 
 (ડ) અથીર્ંગની રીતોની યાદી કરી કોઇ એક રીત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  
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 (d) Give comparison between equipment earthing and system grounding. 04 
 (ડ) ઇક્વીપમેંટ અથીર્ંગ અને સી ટમ અથીર્ંગ વ ચેનો તફાવત જણાવો. ૦૪ 

Q.4 (a) Explain measurement of insulation resistance. 03 

. ૪ (અ) ઇંસયલેુશન રેઝી ટંસનુ ંમાપન સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
 (a) Explain earthing of industrial installation. 03 
 (અ) ઇંડ ટ્રીઅલ ઇં ટોલેશનનુ ંઅથીર્ંગ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Define Trouble shooting. Explain the method of preparing trouble shooting 
chart. 

04 

 (બ) બલ શટૂીંગની યાખ્યા આપો. બલ શટૂીંગ ચાટર્  તૈયાર કરવાની રીત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  
 (b) Explain trouble shooting chart for D.C. motor. 04 
 (બ) ડીસી મોટરનો બલ શટૂીંગ ચાટર્  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Classify insulation level on the basis of maximum working temperature and 
explain in  brief the methods of drying of insulation. 

07 

 (ક) મહ મ વક ગ તાપમાનના આધારે ઇં યલેુશન લેવલ નુ ં વગીર્કરણ કરો તથા 
ઇં યલેુશનના ડ્રાઇંગનીં રીતો ટૂંકમા ંસમજાવો. 

૦૭ 

Q.5 (a) Prepare the maintenance schedule of induction motor. 04 

. ૫ (અ) ઇંડકશન મોટરનુ ંમેઇંટેનસં શીડયઅુલ તૈયાર કરો. ૦૪ 

  (b) What are the consequences of electrical accidents. Write any three  Indian 
Electricity rules regarding electrical safety. 

04 

    
 (બ) ઇલેક્ટ્રર્ીકલ એક્સીડં સનીં આડસરો શુ ં છે?કોઇ પણ ત્રણ ઇલેક્ટ્રર્ીકલ સે ટીના 

ઇંડીઅન ઇલેક્ટ્રીસીટી રુ સ લખો. 
૦૪ 

 (c) Compare preventive maintenance and breakdown maintenance. 03 
 (ક) પ્રીવેં ટીવ મેઇંટેનસં અને બે્રકડાઉન મેઇંટેનસંની સરખામણી કરો. ૦૩ 

 (d) Write Properties of Insulating oil 03 
    

 
************ 
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1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
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4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
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Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State lifting devices used for loading and unloading of heavy electrical 

equipment. 
 

 ૧. ભ રે ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનો ન  લોડીંગ અને અનલોડીંગ મ ટે વપર ત  સ ધનો 
જણ વો. 

 

 2. List the tools/instruments used for installation.  

 ૨. ઇન્સટોલેશન મ ટે વપર ત  સ ધનોની ય દી કરો.  

 3. Define preventive maintenance.  

 ૩. પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. State the activities to be performed during routine maintenance.  

 ૪. રુટીન મેઇન્ટેનન્સ દરમમય ન કરવ ની પ્રવમૃિઓ જણ વો.  

 5. State external causes of fault in electrical equipment.  

 ૫. ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનોમ ાં ઉદ્દભવતી ક્ષમતઓન  બ હ્ય ક રણો જણ વો.   

 6. List the tools necessary for trouble shooting.  

 ૬. રબલશટૂીંગ મ ટેન  જરુરી સ ધનોની ય દી કરો.  

 7. State factors on which earth resistance depends.  

 ૭. અથથ રેઝીસ્ટાંસને અસર કરત  પરીબળો જણ વો.  

 8. State the types of earth electrodes.  

 ૮. અથથ ઇલેક્ટ્રોડન  પ્રક રો જણ વો.  

 9. State the factors contributing the severity of electrical fault.  

 ૯. ઇલેક્ટ્રીકલ ક્ષમતની મતવ્રત  કય  પરીબળો પર આધ ર ર ખે છે તે જણ વો.  

 10. List the portable type of fire extinguishers.  

 ૧૦. પોટેબલ પ્રક રન  અગ્નનશ મકોની ય દી આપો.  

    
Q.2 (a) Explain the method of  phase sequence checking. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ફેઝ મસક્ટ્વાંસ ચેક કરવ ની રીત સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the properties of good insulating oil as per IS. 03 

 (અ) સ ર  ઇંસ્યલેુટીંગ ઓઇલની ગણુધમો આઇ.એસ મજુબ જણ વો. ૦૩ 

 (b) Explain the reasons of deterioration of insulating oil. 03 
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 (બ) ઇંસ્યલેુટીંગ ઓઇલન  ખર બ થવ ન  ક રણો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain the polarization test on insulating oil. 03 

 (બ) ઇંસ્યલેુટીંગ ઓઇલ પરનો પોલર ઇઝેશન ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain commissioning of three phase induction motor. 04 

 (ક) ત્રણ ફેઝ પે્રરણ મોટરનુાં કમમશનીંગ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain commissioning of switchgear. 04 

 (ક) સ્વીચગીયરનુાં કમમશનીંગ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) State and explain electrical tests to be performed before commissioning of 

electrical equipments/machines. 
04 

 (ડ) ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનો/મશીનોન  કમમશનીંગ પહલે  કરવ મ ાં આવત  ઇલેક્ટ્રીકલ 
ટેસ્ટ જણ વી સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain drying of winding by circulating current method. 04 

 (ડ) સરક્યલેુટીંગ કરાંટની રીત દ્વ ર  વ ઇંડીંગનુાં ડ્ર ઇંગ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Compare preventive maintenance and breakdown maintenance. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સ અને બે્રકડ ઉન મેઇન્ટેનન્સની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the activities to be performed during overhauling. 03 

 (અ) ઓવરહૌલીંગ દરમમય ન કરવ મ ાં આવતી પ્રવમૃિઓ જણ વો. ૦૩ 

 (b) Explain hot line or live line maintenance. 03 

 (બ) હોટ લ ઇન અથવ  લ ઇવ લ ઇન મેઇન્ટેનન્સ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain maintenance of circuit breaker. 03 

 (બ) સરકીટ બે્રકરનુાં મેઇન્ટેનન્સ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Prepare maintenance schedule of transformer. 04 

 (ક) ર ાંસ્ફોમથરનુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયઅુલ તૈય ર કરો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Give maintenance schedule of overhead line. 04 

 (ક) ઓવરહડે લ ઇનનુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયઅુલ આપો. ૦૪ 

 (d) Give maintenance schedule of storage battery. 04 

 (ડ) સ્ટોરેજ બેટરીનુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયઅુલ આપો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain probable faults in induction motor due to poor maintenance. 04 

 (ડ) ખર બ મેઇન્ટેનન્સને ક રણે પે્રરણ મોટરમ ાં ઉદ્દભ્વી શકતી ક્ષમતઓ સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Classify causes of faults in electrical equipments. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનોમ ાં ઉદ્દભ્વતી ક્ષમતઓનુાં વગીકરણ કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) What is trouble shooting? Write the steps to be taken in trouble shooting. 03 

 (અ) રબલશટૂીંગ એટલે શુાં? રબલશટૂીંગ મ ટે લેવ ત  પગલ ઓ લખો. ૦૩ 

 (b) Prepare trouble shooting chart for DC motor for following faults. 

1. Motor runs with increased speed.  2. Motor overheats. 
04 
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 (બ) ડીસી મોટરની નીચે જણ વેલ ક્ષમતઓ મ ટે રબલશટૂીંગ ચ ટથ  બન વો. 
1.મોટર વધ રે ગમતથી ફરે છે. 2. મોટર વધ રે ગરમ થ ય છે. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Prepare trouble shooting chart for single phase induction motor for following 

faults. 

1. Motor fails to start.   2. Motor runs slow. 

04 

 (બ) એક ફેઝ પે્રરણ મોટરની નીચે જણ વેલ ક્ષમતઓ મ ટે રબલશટૂીંગ ચ ટથ  બન વો. 
1.મોટર ચ લ ુથતી નથી. 2. મોટર ધીમે ફરે છે. 

૦૪ 

 (c) Why earthing is necessary? Explain pipe or plate earthing with neat sketch. 07 

 (ક) અથીંગ કેમ જરુરી છે? પ્લેટ અથવ  પ ઇપ અથીંગ સ્વચ્છ આક્રુમત દોરી 
સમજાવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain safety practices. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સલ મતીની પ્રથ ઓ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) State the methods of measuring earth resistance and explain any one with 

sketch. 
04 

 (બ) અથથ રેઝીસ્ટાંસ મ પવ ની રીતો જણ વો અને કોઇ પણ એક આકૃમત દોરી 
સમજાવો. 

૦૪ 

 (c) Write causes of mechanical faults in electrical equipment. 03 

 (ક) ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનમ ાં મમકેનીકલ ક્ષમતઓ ઉત્પન્ન થવ ન ાં ક રણો જણ વો. ૦૩ 

 (d) Write the factors to be considered while installing transformer. 03 

 (ડ) ર ાંસફોમથરન ાં ઇન્સટોલેશન વખતે ધ્ય નમ ાં ર ખવ ની બ બતો જણ વો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- VI  EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code: 3360902 Date: 21-05-2019     

Subject Name: Installation, Commissioning And Maintenance 

Time: 10:30 AM to 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State the safety precautions to be taken while unloading heavy equipment.  

 ૧. ભ રે યાંત્રોને ઉત રતી વખતે લેવ મ ાં આવત ાં સલ મતી અાંગેન  પગલ ઓ જણ વો.  

 2. List the tools necessary for installation.  

 ૨. ઇન્સટોલેશન મ ટે જરૂરી ટુલ્સન  ન મ લખો.  

 3. State the mechanical tests to be performed on electrical equipment.  

 ૩. વીજયાંત્રોન  ઇન્સટોલેશન બ દ પ્રથમ વખત ચ લુ કરત  પહેલ  કરવ મ ાં આવતી ય ાંત્રત્રક 

કસોટીઓન ાં ન મ જણ વો. 

 

 4. State activities performed during periodic maintenance.  

 ૪. પીરીયોડિક મેઈન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી ક યયવ હી જણ વો.  

 5. Give the classification of insulation on the basis of working temperature.  

 ૫. વકીગ ટેમ્પરેચરન  આધ રે ઈન્સયુલેશનનુાં વગીકરણ કરો.  

 6. State the activities performed in monthly maintenance of storage batteries.  

 ૬. સ્ટોરેજ બેટરીન  મ ત્રસક મેઈન્ટેનન્સમ ાં શી પ્રવ્રત્રતઓ કરવ મ ાં આવે છે તે જણ વો.  

 7. State the factors on which earth resistance depends.  

 ૭. અથય રેઝીસ્ટન્સને અસર કરત  પરીબળો જણ વો.  

 8. List safety devices for worker.  

 ૮. ક મદ રોની સલ મતી મ ટેન  સ ધનોની ય દી આપો.  

 9. State the internal causes of fault in electrical equipments.  

 ૯. વીજયાંત્રો મ ાં ફોલ્ટ થવ ન  આાંતડરક ક રણો જણ વો .  

 10. Give classification of fire extinguishers.  

 ૧૦. અત્રનનશ મક સ ધનો નુ વગીકરણ કરો.  

    
Q.2 (a) Explain the factors to be considered in designing the foundation of electrical 

machines. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) વીજયાંત્રોન  ફ ઉન્િેશનની ડિઝ ઈનને અસર કરત  પડરબળો સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Compare foundation for static and rotating machines. 03 

 (અ) સ્થ યી અને ચડિય ચત્રલત યાંત્રો ન  ફ ઉન્િેશન સરખ વો. ૦૩ 

 (b) Explain Polarization index and its significance. 03 

 (બ) પોલર એઝેશન ઈન્િેકક્ષ અને એનુ મહત્વ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain the causes of deterioration of insulating oil. 03 

 (બ) ઈન્સ્યુલેટીંગ ઓઇલ ક્ય  ક રણોસર ખરબ થ ય તે સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain the dielectric strength test for insulating oil. 04 

 (ક) ઈન્સ્યુલેટીંગ ઓઇલની િ ઈલેકટ્રીક સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain necessity of drying of winding and explain blowing hot air in to the 

drying chamber method. 
04 

 (ક) વ ઈન્િીંગને સુક વવ ની જરુરીય ત વણયવો અને ડ્ર ઈંગ ચેમ્બર નો ઉપયોગ કરીને વ ઈન્િીંગને  

સુક વવ ની રીત સમજાવો. 

૦૪ 

 (d) Define breakdown maintenance and explain activities performed during 

breakdown maintenance. 
04 

 (િ) બ્રેકિ ઉન મેઈન્ટેનન્સની વ્ય ખ્ય આપો અને બ્રેકિ ઉન મેઈન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી 

પ્રવ્રત્રતઓ સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Write the factors to be considered while preparing maintenance schedule. 04 

 (િ) મેઈન્ટેનન્સ શીિયુલ બન વતી વખતે દય નમ ાં લેવ ત  મુદ્દ ઓ લખો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Prepare the trouble shooting chart for D.C. motor with respect to following 

faults 1. Sparking at brushes 2. Motor runs with increased speed 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) િીસી મોટર મ ટે નીચે જણ વેલ ક્ષત્રતઓન  સાંદભયમ ાં ટ્રબલ શૂટીંગ ચ ટય તેય ર કરો (1) બ્રશ પર 

સ્પ રકીંગ (2) મોટર વધ રે સ્પીિ પર ચ લે છે. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Prepare the trouble shooting chart for D.C. generator with respect to 

following faults 1. Generator does not build up the voltage 2. Production of 

excessive noise 

03 

 (અ) િીસી જનરેટર મ ટે નીચે જણ વેલ ક્ષત્રતઓન  સાંદભયમ ાં ટ્રબલ શૂટીંગ ચ ટય તેય ર કરો (1) 

જનરેટર વોલ્ટેજ જનરેટ કરતુાં નથી (2) અત્રતશય આવજ આવે છે. 

૦૩ 

 (b) Prepare the trouble shooting chart for 1-Φ induction motor with respect to 

following faults 1.Motor runs slow. 
03 

 (બ) 1-ф ઈન્િકશન મોટર  મ ટે નીચે જણ વેલ ક્ષત્રતઓન  સાંદભયમ ાં ટ્રબલ શૂટીંગ ચ ટય તૈય ર કરો (1) 

મોટર ઓછી ગત્રતપર ચ લે છે. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Prepare the trouble shooting chart for 3-Φ induction motor with respect to 

following faults 1.Motor fails to start. 
03 

 (બ) 3-ф ઈન્િકશન મોટર  મ ટે નીચે જણ વેલ ક્ષત્રતઓન  સાંદભયમ ાં ટ્રબલ શૂટીંગ ચ ટય તૈય ર કરો (1) 

મોટર ચ લુ થતી નથી. 

૦૩ 

 © Explain the function of following trouble shooting instruments: (1) Megger 

(2) Earth tester (3) Growler (4) Tongue tester 
04 

 (ક) નીચેન  ટ્રબલ શુટીંગ સ ધનો ન  ઉપયોગ જણ વો (1) મેગર (2) અથય ટેસ્ટર (3) ગ્ર ઉલર (4) 

ટાંગ ટેસ્ટર 

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain how the phase sequence can be checked. 04 

 (ક) ફેઇઝ સીકવન્સની ચક સણી કેવી રીતે થઈ શકે તે સમજાવો ૦૪ 

 (d) Compare equipment earthing and system grounding. 04 

 (િ) ઈકવીપમેન્ટ અર્થિંગ અને સીસ્ટમ ગ્ર ઉંિીગ સરખ વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain plate earthing. 04 

 (િ) પ્લેટ અથીંગ સમજાવો. ૦૪ 
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Q.4 (a) Explain hot line maintenance. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) હોટ લ ઈન મેઈન્ટેનન્સ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the steps to be taken when a person comes in contact with live wire. 03 

 (અ) વ્યત્રક્ત લ ઈવ પ ટય ન  સાંપકયમ ાં આવે ત્ય રે ત ત્ક ત્રલક લેવ  પિત ાં પગલ ાં ત્રવશે સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain the factors contributing the severity of electrical shock. 04 

 (બ) વીજ આાંચક ની તીવ્રત ને ત્રનયત કરત ાં પડરબળો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) State the methods of measuring earth resistance and explain any one. 04 

 (બ) અથય રેઝીસ્ટન્સ મ પવ ની રીતો જણ વો અને કોઇ એક સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Prepare the maintenance schedule for transformer having capacity more than 

1MVA. 
07 

 (ક) 1 એમ.વી.એ ઉપર ની કેપેસીટી ન  ટ્ર ન્સ્ફરમર નુાં મેઈન્ટેનન્સ શી્યુલ તૈય ર કરો.. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write the properties of insulating oil. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ટ્ર ન્સફરમર ઓઈલન  ગુણધમો લખો. ૦૪ 

 (b) Explain Permit to work. 04 

 (બ) પરમીટ ટુ વકય સમજાવો. ૦૪ 

 © Explain the stroboscopic effect. 03 

 (ક) સ્ટ્રોબોસ્કોત્રપક અસર સમજાવો. ૦૩ 

 (d) State the ill effects of misalignment of shafts of machines. 03 

 (િ) યાંત્રોની ધરીઓનુાં એલ ઈન્ટમેનટ ન હોયતો શી ખર બ અસરો થઈ શકે તે જણ વો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – WINTER • 2016 

Subject Code: 3360902 Date: 20-10-2016        

Subject Name: Installation, Commissioning and Maintenance 

Time: 10:30 am - 01:30 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.   

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State four lifting devices for loading and uploading of heavy equipments  

 ૧. ભ રે દ ગીન  ચડ વવ  અને ઉત રવ ન ાં ચ ર સ ધનોન ાં ન મ જણ વો.  

 2. List the points to be considered while designing the foundation of electrical 

machine. 
 

 ૨. વીજયાંત્રોન  ફ ઉન્ડેશનની ડડઝ ઇન કરતી વખતે ધ્ય નમ ાં લેવ  પડત  
મદુ્દ ઓની ય દી કરો. 

 

 3. Clothes do not get dry in washing machine. State possible causes.  

 ૩. વોશીંગ મશીનમ ાં કપડ  સકૂ ત ાં નથી તે મ ટેન ાં શક્ય ક રણો જણ વો.  

 4. Which tests are performed to test efficiency of earthing system?  

 ૪. અથીગની ક યયદક્ષત  ચક સવ  કય ાં ટેસ્ટ કરવ  જોઇએ?   

 5. State four important terms regarding insulating oil.  

 ૫. ઇન્સ્યલેુટીંગ ઓઇલ અંગેન ચ ર અગત્યન ાંપદ જણ વો.?  

 6. State activities performed during periodic maintenance.  

 ૬. પીરીયોડડક મેઇન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી ક યયવ હી જણ વો.?   

 7. Circuit breaker fails to trip state probable cause.  

 ૭. સરકીટ બે્રકર ઓપન થત ુાં નથી તેન ાં શક્ય ક રણો દશ યવો.?  

 8. Write functions of choke in fluorescent tube light.  

 ૮. ફ્લોરસન્ટ ટયબુમ ાં ચોકન ાં ક યો લખો.  

 9. State types of earth electrode.  

 ૯. અથય ઇલેકટ્રોડન  પ્રક રો જણ વો.  

 10. List the safety devices for worker.  

 ૧૦. ક મદ રોની સલ મતી મ ટેન ાં સેફટીન ાં સ ધનોન ાં ન મ આપો.  

    
Q.2 (a) Write the difference between the foundations for the static and rotating 

machines. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) (અ)  સ્થ યી અને ચક્રીય ચલલત યાંત્રોન  ફ ઉન્ડેશન વચ્ચને  તફ વતો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain how the installation of switchgear is done. 03 

 (અ) સ્વીચગીયરન ુઇન્સ્ટોલેશન કેવી રીતે કરવ મ ાં આવે છે. તે ટૂાંકમ ાં સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) What precautions are required to be taken while starting the electrical 

equipment? 
03 
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 (બ) વીજ સ ધનોને ચ લ ુકરત ાં પહલે ાં શી સ વચેતીઓ લેવી પડે? ૦૩ 

  OR  

 (b) State the commissioning test for the transformer. 03 

 (બ) ટ્ર ન્સફોમયર પરન  કમીશનીંગ ટેસ્ટ જણ વો. ૦૩ 

 (c) What are the methods of filtering the insulating oil ? Explain any one in 

details 

04 

  (ક)  (ક) (ક)     ઇન્સ્યલેુટીંગ ઓઇલને શધુ્ધ કરવ ની કેટલી રીતો છે. તેમ ાંથી એક રીત 
વવગતથી સમજાવો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the polarization test on insulation. 04 

 (ક) ઇન્સ્યલેુશનનો પોલર ઇઝેશન ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain drying of winding using drying chamber. 04 

 (ડ) ડ્ર ઇંગ ચેમ્બરનો ઉપયોગ કરીને વ ઇન્ડીંગને સકૂવવ ની રીત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain how the phase sequence of three phase machine can be checked. 04 

 (ડ) ફેઇઝ સીકવન્સની ચક સણી કેવી રીતે થઇ શકે તે સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) State properties of transformer oil as per IS : 335-1963 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઇન્ન્ડયન સ્ટ ન્ડડય(IS) 335-1963 મજુબ ટ્ર ન્સફોમયર મ ટે વપર ત  ઓઇલ ન  
ગણુધમો જણ વો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) Give the maintenance schedule of storage battery. 03 

 (અ) સ્ટોરેજ બેટરીન ુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયલુ આપો. ૦૩ 

 (b) State probable faults in induction motor due to the poor maintenance. 03 

 (બ) ખર બ મેઇન્ટેનન્સન  ક રણે ઇન્ડકશન મોટરમ ાં ઉદ્દભવતી ખ મીઓ જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) State probable faults in synchronous machines due to poor maintenance. 03 

 (બ) ખર બ મેઇન્ટેનન્સન  ક રણે સીન્ક્રોનસ મશીનમ ાં ઉદ્દભવતી ખ મીઓ જણ વો. ૦૩ 

 (c) Prepare the maintenance schedule of overhead power lines.  

   

 

 

 

Mai 

04 

 (ક) ઓવરહડે પ વર લ ઇન મ ટેન ુમેઇન્ટેનન્સ શીડયલુ તૈય ર કરો. 
nnnn 

 

 

 

૦૪ 
  OR  

 (c) Define preventive maintenance and state the advantages of preventive 

maintenance. 
04 

 (ક) પ્રીવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સની વ્ય ખ્ય  આપો અને પ્રીવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સન  
ફ યદ ઓ જણ વો.   

૦૪ 

 (d) Discuss the reasons of failure of electrical equipment due to poor 

maintenance. 

04 

 (ડ) ખર બ મેઇન્ટેનન્સન  ક રણે ઇલેક્ટ્ટ્રીક સ ધન બાંધ પડવ ન ાં ક રણો ની ચચ ય 
કરો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Write notes on frequency of maintenance. 04 

 (ડ) “ડિક્ટ્વાંસી ઓફ મેઇન્ટેનન્સ પર નોંધ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain construction and working of growler. 03 
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પ્રશ્ન. ૪ (અ) ગ્ર ઉલરની રચન  અને ક યય સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the uses of following tools and instruments in trouble shooting. 

1) Filler gauge   (2)  Multi meter (3)  Megger 
03 

 (અ) ટ્રબલ શટૂીંગ મ ટે નીચે જણ વેલ જરૂરી ટૂલ્સ અને ઇન્સ્ુમેન્ટન ાં ઉપયોગ 
સમજાવો. 
     ૧) ફીલર ગેજ  ૨) મલ્ટી મીટર  3) મેગર  

૦૩ 

 (b) Explain the meaning of trouble shooting .Write the procedure of preparing 

trouble shooting chart. 
04 

 (બ) ટ્રબલ શટૂીંગ સમજાવો અને ટ્રબલ શટૂીંગ ચ ટય  બન વવ ની રીત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Prepare trouble shooting chart for D.C.motor with respect to following faults. 

1) Sparking at the brushes. 

2)  Run with increased speed. 

04 

 (બ) ડી.સી.મોટર મ ટે નીચે જણ વેલ ક્ષવતઓન  સાંદભયમ ાં ટ્રબલ શટૂીંગ ચ ટય  તૈય ર 
કરો. 
    ૧)  બ્રશ પર સ્પ કીંગ  ૨) મોટર વધ રે સ્પીડ થી ચ લે છે. 

૦૪ 

 (c) Prepare trouble shooting chart for alternator or synchronous motor. 07 

 (ક) ઓલ્ટરનેટર અથવ  સીન્ક્રોનસ મોટર મ ટે ટ્રબલ શટૂીંગ ચ ટય  બન વો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain the Pipe earthing 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પ ઇપ અવથિંગ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) Explain “permit to work” in short. 04 

 (બ) ‘પરવમટ ટુ વકય’ ટૂાંકમ ાં સમજાવો. ૦૪ 

 (c) State the methods of measuring earth resistance. Describe one method 03 

 (ક) અવથિંગ પ્રવતરોધ મ પવ ની રીતોન ાં ન મ જણ વો અને કોઇ પણ એક રીતનુાં 
વણયન કરો. 

૦૩ 

 (d) State the fire extinguishers and explain any one 03 

 (ડ) અગ્નનશ મક સ ધનોન ાં ન મ લખો અને કોઇપણ એક્ટ્નુાં વણયન કરો. ૦૩ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI • EXAMINATION – WINTER-2017 

 

Subject Code: 3360902 Date: 02-11-2017      

Subject Name: Installation,Commissioning and Maintenance 

Time: 02:30 pm to 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State safety precautions to be taken while unloading heavy 

equipment. 
 

 

 ૧. ભ રે સ ધનોન  અનલોડીંગ વખતે રખ ત  સરુક્ષ ન  પગલ ઓ જણ વો.  

 2. List  the  tools  used for Installation. 

 

 

 ૨. ઇન્સટોલેશન મ ટે વપર ત  ટલૂ્સની ય દી કરો.  

 3. Write causes of deterioration of insulating oil. 
 

 

 ૩. ઇન્સલેુટીંગ ઓઇલન  ખર બ થવ ન  ક રણો જણ વો.  

 4. Give causes of loosening of coils in transformer.  

 

 

 ૪. ટ્ર ન્સફોમમરની કોઇલન  ઢીલ  પડવ ન  ક રણો આપો.  

 5. State the difference between overhaul and scheduled maintenance. 
 

 

 ૫. ઓવરહૌલ અને શીડયઅુલ મેઇન્ટેનન્સ વચ્ચેનો તફ વત આપો.  

 6. State factors to be considered while preparing the maintenance 

schedule. 

 

 ૬. મેઇન્ટેનન્સ શીડયઅુલ તૈય ર કરત  ધ્ય નમ ાં લેવ ત  મદુ્દ ઓ જણ વો.  

 7. State external causes of fault in electrical equipments. 
 

 

 ૭. ઇલેક્ટ્ટ્રીકલ સ ધનોમ ાં ઉદભવતી ખ મીઓ મ ટેન  બહ ય ક રણો જણ વો.  

 8. Give possible causes when DC generator does not build up 

Voltage. 

 

 

 ૮. ડીસી જનરેટરમ ાં વોલ્ટેજ બીલ્ડ નહીં થવ ન  શક્ય ક રણો જણ વો.  

 9. List the different types of earthing. 
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 ૯. જુદ  જુદ  પ્રક રન  અથીંગન  ન મ આપો.  

 10. State the causes of electrical accidents. 

 

 

 ૧૦. ઇલેક્ટ્ટ્રીકલ એક્ટ્સીડ્ન્ન્્સ થવ ન  ક રણો આપો.  

    
Q.2 (a) Compare preventive maintenance and breakdown maintenance. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સ અને બે્રકડ ઉન મેઇન્ટેનન્સ વચ્ચેનો તફ વત આપો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain activities performed during preventive maintenance. 
 

03 

 (અ) પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સ મ ટે કર તી ક મગીરીઓ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Define Trouble shooting. Explain the method of preparing trouble 
shooting chart. 

 

03 

 (બ) ટ્રબલ શટૂીંગની વ્ય ખ્ય  આપો. ટ્રબલ શટૂીંગ ચ ટમ  તૈય ર કરવ ની રીત 
સમજાવો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Explain trouble shooting chart for transformer. 
 

03 

 (બ) ટ્ર ાંસફોમમરન  ટ્રબલ શટૂીંગનો ચ ટમ  સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain how the installation of switchgear is done. 
 

04 

 (ક) સ્વીચગીયરનુાં ઇન્સટોલેશન કેવી રીતે થ ય છે તે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain method of installation of transformer. 
 

04 

 (ક) ટ્ર ાંસફોમમરનુાં ઇન્સટોલેશન કરવ ની રીત સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain sampling and testing of Transformer oil. 
 

04 

 (ડ) ટ્ર ાંસફોમમર ઓઇલનુાં સેમ્પલીંગ અને ટેસ્ટીંગ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain mechanical tests to be performed before commissioning 
the electrical equipments. 
 

04 

 (ડ) ઇલેક્ટ્ટ્રીકલ સ ધનોન  કમીશનીંગ પહલે  કરવ મ ાં આવત  મમકેનીકલ ટેસ્ટ 
સમજાવો. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain how earthing of industrial installation is made. 

 

03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઇંડસ્ટ્રીઅલ ઇન્સટોલેશનનુાં અથીંગ કઈ રીતે થ ય છે તે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain earthing of substation and generating station. 
 

03 

 (અ) સબસ્ટેશન અને જનરેટીંગ સ્ટેશનનુાં અથીંગ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain earthing of domestic fitting & appliances. 03 



3/4 

 

 (બ) ડોમેસ્ટીક ફીટીંગ અને સ ધનોનુાં અથીંગ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Give maintenance schedule of underground cables. 
 

03 

 (બ) અંડરગ્ર ઉંડ કેબલ્સન  મેઇન્ટેનન્સનુાં શીડયઅુલ લખો. ૦૩ 

 (c) Explain  measurement of insulation resistance. 

 

04 

 (ક) ઇંસ્યલેુશન રેઝીસ્ટાંસ્નુાં મ પન સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Define Preventive maintenance and explain advantages of 
preventive maintenance. 
 

04 

 (ક) પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સની વ્ય ખ્ય  આપો અને પ્રીવેંટીવ મેઇન્ટેનન્સન  ફ યદ ઓ 
જણ વો. 

૦૪ 

 (d) Explain  procedure for commissioning of  3 phase induction 

motor. 
 

04 

 (ડ) 3 ફેઝ ઇંડક્ટ્શન મોટરન  કમીશનીંગની રીત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Give maintenance schedule of overhead transmission line. 
 

04 

 (ડ) ઓવરહડે ટ્ર ાંસમીશન લ ઇન નુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયઅુલ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain trouble shooting chart for D.C. motor. 

 

03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ડીસી મોટરન  ટ્રબલ શટૂીંગનો ચ ટમ  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) What is Polarization Index ? What is its significance ? How it is 

measured ? 
 

03 

 (અ) પોલર ઇઝન ઇંડેક્ટ્સ શાં છે?તેનુાં શુાં મહત્વ છે?તે કઇ રીતે મપ ય? ૦૩ 

 (b) Write the mechanical , electrical and magnetic faults occurring in 
electrical equipments. 

 

04 

 (બ) ઇલેક્ટ્ટ્રીકલ સ ધનોમ ાં ઉદભવતી મમકેનીકલ, ઇલેક્ટ્ટ્રીકલ અને મેગનેટીક ક્ષમતઓ 
લખો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) State different types of  fire extinguishers and state their use in 

different situations. 

04 

 (બ) અગ્નનશ મકો ન  પ્રક ર જણ વો અને અલગ અલગ પરરસ્થીમતમ ાં તેમન  
ઉપયોગ લખો. 

૦૪ 

 (c) Explain the maintenance procedure for Domestic appliances. 
 

07 

 (ક) ડોમેસ્ટીક સ ધનોન  મેઇન્ટેનન્સની પધ્ધમત સમજાવો. ૦૭ 
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Q.5 (a) Give comparison between equipment earthing and system 

grounding. 
 

04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઇગ્ક્ટ્વપમેંટ અથીંગ અને મસસ્ટમ ગ્ર ઉંડીંગ વચ્ચેનો તફ વત આપો. ૦૪ 

 (b) Explain the steps to be taken when a person gets electric shock.  04 

 (બ) મ ણસને વીજળીનો ઝ ટકો લ ગે તો લેવ મ ાં આવત  પગલ ઓ જણ વો. ૦૪ 

 (c) State safety measures to be taken while doing electric work. 
 

03 

 (ક) ઇલેક્ટ્ટ્રીક ક મ કરતી વખતે લેવ મ ાં આવત  સરુક્ષ ન  પગલ ઓ જણ વો. ૦૩ 

 (d) Explain Drying out procedure of Transformer winding. 
 

03 

 (ડ) ટ્ર ાંસફોમમર વ ઇન્ડીગન  ડ્ર ઇંગની પધ્ધમત સમજાવો. ૦૩ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VI(NEW) • EXAMINATION – WINTER - 2018 

 

Subject Code: 3360902 Date:27-11- 2018      

Subject Name: INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE  

Time: 02:30 PM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State the factors which affect the height of the foundation.  

 ૧. વીજયંત્રો ના ફાઉંડેશનની ઉંચાઈ નક્કી કરવા માટે ક્યા પરીબળો અસર કરે છે તે જણાવો.  

 2. Name the instruments for measuring insulation resistance.  

 ૨. ઈંસ્યુલેશન પ્રતતરોધ માપવાના સાધનના નામ જણાવો.  

 3. What is the necessity of maintaining the phase sequence in electrical 

machines? 

 

 ૩. ઈલેકટ્રીકલ મશીનમા ફેઈઝ સીક્વંસ જાળવવાની શી જરુર છે?  

 4. Define preventive maintenance.  

 ૪. પ્રીવેંટીવ મેઈંટેનંસની વ્યાખ્યા આપો.  

 5. State four activities performed during hot lines maintenance of overhead line.  

 ૫. ઓવરહેડ લાઈનના હોટ લાઈન મેઈંટેનંસમા કરવામા આવતી ચાર પ્રવ્રુતતઓ ના નામ જણાવો.  

 6. D.C. motor runs slowly. State four probable causes.  

 ૬. ડી.સી. મોટર ધીમી ચાલે છે.તેના ચાર શક્ય કારણો આપો.  

 7. Which types of fault can occur in underground cables?  

 ૭. અંડર ગ્રાઉંડ કેબલમા ક્યા પ્રકારની ખામીઓ ઉદભવી શકે છે?  

 8. State objectives of equipment earthing.  

 ૮. ઈક્વીપમેંટ અર્થીંગ ના હેતુઓ જણાવો.  

 9. State the size of coil electrode.  

 ૯. કોઈલ ઈલેક્ટ્રોડ ના માપ જણાવો.  

 10. State portable types of fire extinguisher.  

 ૧૦. હેરફેર કરી શકાય તેવા અતનનશામક સાધનોના નામ આપો.  

    
Q.2 (a) State the properties of good insulating oil as per I.S. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સારા ઈંસ્યુલેટીંગ ઓઈલ ના ગુણધમો આઈ.એસ. મુજબ જણાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the adverse effect of misalignment of shaft of electrical machines. 03 

 (અ) વીજ મશીનોન  શ ફ્ટ એલ ઈમેંટ ન હોય તો તેની ખર બ અસરો લખો. ૦૩ 

 (b) State the commissioning test for the transformer. 03 

 (બ) ટ્ ાંસફોમમર પરન  કમીશનીંગ ટેસ્ટ જણ વો. ૦૩ 
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  OR  

 (b) Explain the polarization test on insulation. 03 

 (બ) ઈંસ્યલેુશનનો પોલ ર ઈઝેશન ટેસ્ટ સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain the activities performed during overhauling. 04 

 (ક) ઓવરહોલલિંગ દરમ્ય ન કરવ મ  આવતી પ્રવ્રતુીઓ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain how the installation of switchgear is done. 04 

 (ક) સ્વીચગીયરન ુઈંસ્ટોલેશન કેવી રીતે થ ય છે તે સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Explain drying of winding by circulating current method. 04 

 (ડ) સરક્યલેુટીંગ કરાંટની રીત દ્વ ર  વ ઈંડીંગન ુડ્ર ઈંગ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write mechanical, electrical and magnetic faults occurring in electrical 

equipments. 

04 

 (ડ) ઈલેકટ્ીકલ સ ધનો મ  થત  મીકેનીકલ, ઈલેકટ્ીકલ અને મેગ્નેટીક ફોલ્ટ લખો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain the functions of  maintenance department. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) મેઈંટેનાંસ વવભ ગન  ક યો વણમવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Discuss the factors on which the earth resistance depends. 03 

 (અ) અથમ પ્રવતરોધ કઈ બ બતો પર આધ રીત છે તેની ચચ મ કરો. ૦૩ 

 (b) Explain the procedure of shutdown for substation. 03 

 (બ) સબસ્ટેશન શટ ડ ઉનની ક યમવ હી વણમવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) List various lifting devices used for loading and unloading and explain any 

one of them. 

03 

 (બ) ભ રે ઈક્વીપમેન્ટ ને ચડ વવ  અને ઉત રવ  મ ટેન  જુદ  જુદ  લીફ્ટીંગ 

ડીવ ઈસની ય દી લખો. અને ગમે તે એક સમજાવો. 
૦૩ 

 (c) Write reasons of squirrel cage induction motor running below rated speed. 04 

 (ક) સ્ક્વીરલ કેજ ઈંડ્કક્શન મોટર રેટેડ સ્પીડ કરત  ઓછી સ્પીડ પર ચ લવ ન  ક રણો 
લખો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) Classify insulation on the basis of maximum working temperature. 04 

 (ક) મહતમ ક યમક રી ઉષ્ણત મ ન ન  સાંદભમમ  ઈંસ્યલેુશનન ુવગીકરણ કરો. ૦૪ 

 (d) Give the maintenance schedule of storage battery. 04 

 (ડ) સ્ટોરેજ બેટરીન ુમેઈંટેનાંસ શેડયલુ આપો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Prepare troubleshooting chart for circuit breaker. 04 

 (ડ) સરકીટ બ્રેકરનો ટ્બલ શટૂીંગ ચ ટમ  તૈય ર કરો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) State the causes of increase in earth resistance. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) અથમ અવરોધ વધવ  મ ટેન  જવ બદ ર મદુ ઓ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain construction and working of growler. 03 

 (અ) ગ્ર ઊલર ની રચન  અને ક યમ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Define troubleshooting. Explain the method of preparing troubleshooting 

chart. 

04 
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 (બ) ટ્બલ શટૂીંગની વ્ય ખ્ય  આપો. ટ્બલ શટૂીંગ ચ ટમ  તૈય ર કરવ ની રીત સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain plate earthing with neat sketch. 04 

 (બ) સ્વચ્છ આક્રુતી દોરી પ્લેટ અથીંગ સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain factors to be considered while preparing maintenance schedule. 07 

 (ક) મેઈંટેનાંસ શીડયલુ બન વતી વખતે ધ્ય નમ  લેવ  પડત  મદુ ઓ વવસ્ત રથી 
વણમવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain the steps to be taken when a person gets electric shock. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) મ ણસને વીજળીનો ઝ ટકો લ ગે તો લેવ મ  આવત  પગલ ઓ જણ વો. ૦૪ 

 (b) Explain “ Permit to work ”  in short. 04 

 (બ) “પરમીટ ટુ વકમ” ટુકમ  સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Give the difference between foundations for static and rotating machines. 03 

 (ક) સ્થ યીયાંત્રો અને ચલીતયાંત્રો ન  ફ ઉંડેશન વચ્ચેનો તફ વત આપો. ૦૩ 

 (d) Enlist the causes of electrical accident. 03 

 (ડ) વીજ અકસ્મ ત થવ ન  ક રણોની ય દી આપો. ૦૩ 

 

************ 
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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-6  EXAMINATION –WINTER- 2019 

 

Subject Code:3360902 Date: 26-11-2019   

Subject Name: Installation, Commissioning And Maintenance 

Time:02:30 PM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

 6. English version is authentic. 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. State any four safety precautions to be taken while unloading the heavy 

equipment. 
 

 ૧. ભ રે સ ધનોન ાં અનલોડીંગ કરતી વખતે લેવ  પડત  કોઈ પણ ચ ર સ વચેતીન  પગલ  જણ વો.  

 2. List the points to be considered while designing the foundation of electrical 

machine.  
 

 ૨. વીજય ાંત્રોન  ફ ઉન્ડેશનની ડીઝ ઇન કરતી વખતે ધ્ય ન મ ાં લેવ   પડત  મ દ્દ  ઓની ય દી કરો.  

  3. State the activities to be performed during routine maintenance.  

 ૩. રૂટીન મેઇન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ ની પ્રવૃત્તિઓ જણ વો.   

 4. State the difference between overhaul and scheduled maintenance.  

 ૪. ઓવરહૌલ અને શીડય અલ મેઇન્ટેનન્સ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.   

 5. Ceiling fan makes noise. Give possible causes of it.   

 ૫. સીલીંગ પાંખો અવ જ કરેછે. તેન  શક્યતમ ક રણો જણ વો.   

 6. Write causes of deterioration of insulating oil.  

 ૬. ઈન્્ય લેટીંગ ઓઇલ ખર બ થવ ન  ક રણો આપો.  

 7. State internal-magnetic causes of fault in electrical equipment  

 ૭. ઈલેક્રીકલ સ ધનોમ ાં ઉદ્ભવતી આાંતરીક-મેગ્નેટીક ખ મીઓ ન  ક રણો જણ વો.   

 8. List the safety devices used for workers.  

 ૮. ક મદ રો ની સલ મતી મ ટે વપર ત  સ ધનો જણ વો.    

 9. Give the values of maximum permissible earth resistance for domestic 

installation and large substation. 
 

 ૯. ડોમે્ટીક ઈન્્ટોલેશન અને મોટ  સબ્ટેશન મ ટે મ ન્ય મહિમ અથથ પ્રત્તતરોધ ન  મૂલ્ય જણ વો.  

 10. State possible causes when 3-Ф induction motor runs slowly.   

 ૧૦. 3-Ф ઈન્ડક્શન મોટર ધીમી ફરવ ન  ક રણો જણ વો.     

    
Q.2 (a) Discuss safety measures to be taken while using lifting devices during 

installation of machine. 
03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મશીનન  ્થ પન વખતે ત્તલફ્ટીંગ ડડવ ઈસ વ પરતી વખતે ધ્ય નમ ાં ર ખવ  પડત ાં સ રક્ષ  લક્ષી 

મ દ્દ  ચચો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) Write adverse effects of misalignment of shaft of electrical machine. 03 

 (અ) વીજયાંત્રોની ધરીઓન ાં એલ ઈનમેન્ટ બર બર ન હોય તો શ ાં ખર બ અસરો થઈ શકે તે જણ વો.   ૦૩ 
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 (b) Discuss any six factors to be considered while preparing maintenance 

schedule. 
03 

 (બ) મેઇન્ટેનન્સ શીડય અલ તૈય ર કરતી વખતે ધ્ય ન મ ાં લવે  પડત ાં કોઈ પણ છ  મ દ્દ ઓ જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Discuss the activities performed during the overhauling. 03 

 (બ) ઓવરહોલલાંગ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ ચચો.  ૦૩ 

 (c) List the methods of drying out of winding of 3-Ф induction motor. Explain 

any one method of it.  
04 

 (ક) 3-Ф ઈન્ડક્શન મોટરની વ ઈન્ડીંગ ની સૂકવણીની રીતો જણ વો. તે પૈકીની  કોઈ પણ એક રીત 

સમજાવો.   

૦૪ 

  OR  

 (c) Explain importance of gradually loading of electrical machine.  04 

 (ક) ઈલેક્રીકલ મશીન ને ધીરે ધીરે લોડ આપવ ન ાં મહત્વ સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Explain Trouble shooting. Explain the method of preparing trouble shooting 

chart. 
04 

 (ડ) ક્ષત્તતત્તનવ રણ સમજાવો. ક્ષત્તતત્તનવ રણ ચ ટથ તૈય ર કરવ ની પદ્ધત્તત સમજાવો.   ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain trouble shooting chart for DC motor. 04 

 (ડ) ડી.સી. મોટર નો ક્ષત્તતત્તનવ રણ ચ ટથ સમજાવો.   ૦૪ 

    
Q.3 (a) Define dielectric strength of insulating oil. Give properties of good insulating 

oil. 
03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઈન્્ય લેટીંગ ઓઇલ ની ડ ઈઈલેક્રીક ્રેન્થ વ્ય ખ્ય ઈત કરો. સ ર  ઈન્્ય લેટીંગ ઓઇલ ન  

ગ ણધમો જણ વો.   

૦૩ 

  OR  

 (a) List different methods of filtering the insulating oil. Explain any one of it. 03 

 (અ) ઈન્્ય લેટીંગ ઓઈલ શ દ્ધ કરવ ની રીતો જણ વો. તે પૈકીની કોઈ પણ એક રીત વણથવો.  ૦૩ 

 (b) Discuss the factors affecting the frequency of maintenance.  03 

 (બ) મેઇન્ટેનન્સ ની આવૃત્તિ ઉપર અસર કરત ાં પડરબળો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Discuss the activities performed during the preventive maintenance.  03 

 (બ) ત્તપ્રવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી પ્રવૃત્તિઓની ચચ થ કરો.  ૦૩ 

 © Give advantages of neutral earthing of generator in power station.  

 

04 

 (ક) પ વર્ટેશન મ ાં જનરેટર ન  ન્ય રલ ને અથથ કરવ ન  ફ યદ  જણ વો. ૦૪ 

  OR  

 © Explain plate earthing using necessary diagram. 04 

 (ક) જરૂરી આકૃત્તત સ થે પ્લેટ અથીંગ સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Give maintenance schedule of overhead line. 04 

 (ડ) ઓવરહેડ લ ઈન ન ાં મેઇન્ટેનન્સ શીડય અલ જણ વો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Give maintenance schedule of storage battery. 04 

 (ડ) ્ટોરેજ બેટરી ન ાં મેઇન્ટેનન્સ શીડય અલ જણ વો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain troubleshooting chart of circuit breaker for any three faults.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સરકીટ બ્રેકર નો કોઈ પણ ત્રણ ખ મીઓ મ ટે નો ક્ષત્તતત્તનવ રણ ચ ટથ સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Give difference between equipment earthing and system grounding. 03 

 (અ) ઈક્વીપમેન્ટ અથીંગ અને ત્તસ્ટમ ગ્ર ઉન્ડીંગ વચ્ચેનો તફ વત સમજાવો.    ૦૩ 
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 (b) Explain procedure of shutdown for substation. 04 

 (બ) સબ્ટેશન શટડ ઉન ની ક યથવ હી વણથવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Discuss the portable type fire extinguishers.  04 

 (બ) હેર-ફેર કરી શક ય તેવ  અત્તગ્નશ મકો ની ચચ થ કરો.  ૦૪ 

 (c) Explain dielectric strength test for insulating oil with necessary diagram.  07 

 (ક) જરૂરી આકૃત્તત સ થે ઈન્્ય લેટીંગ ઓઈલ મ ટે નો ડ ઈઈલેક્રીક ્રેન્થ ટે્ટ વણથવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain the procedure for measurement of earth resistance of 

residence/building using earth tester with necessary diagram. 
04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) જરૂરી આકૃત્તત સ થે અથથ ટે્ટર ની મદદથી ઘર/ત્તબલ્ડીંગ નો અથથ રેસી્ટન્સ મ પવ ની પદ્ધત્તત 

સમજાવો.  

૦૪ 

 (b) Explain Line clear certificate and its importance. 04 

 (બ) લ ઈન ક્લીયર સર્ટથડફકેટ અને તેન ાં મહત્વ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Discuss about factors deciding the height of foundation of machine.  03 

 (ક) મશીનન  ફ ઉન્ડેશન ની ઉંચ ઈ પર અસર કરત ાં પરીબળો ની ચચ થ કરો.  ૦૩ 

 (d) Discuss about probable faults due to poor maintenance in induction motor. 03 

 (ડ) અપૂરતી જાળવણી ન  ક રણે ઈન્ડક્શન મોટર મ ાં ઉદભવી શકતી ખ મીઓ ની ચચ થ કરો.    ૦૩ 
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Seat No.:  Enrolment No.  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING– SEMESTER –6 (NEW) EXAMINATION – WINTER-2020 

 

Subject Code: 3360902                                                  Date: 09-02-2021 

Subject Name: Installation, Commissioning And Maintenance 

Time: 02:30 PM TO 04:30 PM                                       Total Marks: 56 
Instructions: 

1. Attempt any FOUR Questions from Q.1 toQ.5. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited. 

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics. 

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define preventive maintenance.  

 ૧. પ્રીવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 2. List the tools necessary for installation.  

 ૨. ઇન્્ટોલેશન મ ટેન  જરુરી ટૂલ્સ ન  ન મ આપો.   

 3. State safety precaution to be taken while unloading heavy equipement.  

 ૩. ભ રે સ ધનોન  અનલોડીંગ વખતે રખ ત  સુરક્ષ ન  પગલ ઓ જણ વો.  

 4. State the activities performed during periodic maintenance.  

 ૪. પીરીઓડીક મેઇન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી પ્રવ્રૃત્તિઓ જણ વો.  

 5. Give classification of fire extinguishers.  

 ૫. અત્તનનશ મક સ ધનો નુાં વગીકરણ કરો.   

 6. State the activities performed in monthly maintenance of storage batteries.  

 ૬. ્ટોરેજ બેટરી ન  મ ત્તસક મેઇન્ટેનન્સ મ ાં કરવ મ ાં આવતી પ્રવ્રૃત્તિઓ જણ વો.  

 7. State external causes of fault in electrical equipment.  

 ૭. ઇલેક્ટ્રીક સ ધનોમ ાં ઉદભવતી ખ મીઓ ન  બ હ્ય ક રણો જણ વો.   

 8. State the types of earth electrode.   

 ૮. અથથ ઇલેક્ટ્રોડ ન  પ્રક રો જણ વો.  

 9. State possible causes when D.C. motor run slowly.  

 ૯. ડી.સી. મોટર ધીમી ફરવ ન  શક્ટ્ય ક રણો જણ વો.  

 10. State four causes of electrical accident.  

 ૧૦. ઇલેક્ટ્રીક એક્ટ્સીડન્ટ થવ ન  ચ ર ક રણો જણ વો.  

    
Q.2 (a) State the difference between the foundation for static and rotating machines. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ્થ યી અને ચત્તલત યાંત્રોન  ફ ઉન્ડેશન વચ્ચેનો તફ વત જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the terms “ polarization index” and “acidity” 03 

 (અ) “પોલર ઇઝેશન ઇન્ડેક્ટ્સ” અને “એસીડીટી” સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Explain the activities performed during preventives maintenance. 03 

 (બ) પ્રીવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવતી પ્રવ્રૃત્તિઓ જણ વો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Write adverse effects of misalignment of shaft of electrical machine. 03 

 (બ) ઇલેક્ટ્રીક મશીન ની ધરીનુાં એલ ઇમેન્ટ ન હોવ ન ેલીધ ેથતી ખર બ અસરો લખો.  ૦૩ 

 (c) State the methods of drying winding of electrical equipment explain any one 

of them. 

04 

 (ક) ઇલેક્ટ્રીકલ સ ધનોની વ ઇન્ડીંગ સુકવણીની રીતો લખો અને કોઇ પણ એક સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the probable faults in circuit breaker due to poor maintenance. 04 

 (ક) ખર બ મેઇન્ટેનન્સને ક રણે સકીટ બ્રેકર મ ાં ઉદભવતી ખ મીઓ જણ વો.  ૦૪ 

 (d) Explain maintenance schedule of overhead line. 04 

 (ડ) ઓવર હેડ લ ઇનનુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડ્યુલ સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the functions of preventives maintenance department. 04 

 (ડ) પ્રીવેન્ટીવ મેઇન્ટેનન્સ ત્તવભ ગ ન  ક યો સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) List the equipment required for trouble shooting. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) રબલ શૂટીંગ મ ટે વપર ત  સ ધનો ની ય દી આપો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the steps to be taken when person comes in contact with live part. 03 

 (અ) વ્યત્તક્ટ્ત લ ઇવ પ ટથ ન  સાંપકથ મ ાં આવે ત્ય રે લેવ મ ાં આવત  પગલ  સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) State the probable faults and their reasons for Immersion heater. 03 

 (બ) ઇમસથન હીટર મ ાં ઉદભવતી શક્ટ્ય ખ મીઓ અને તેન  ક રણો જણ વો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) State the methods  of reducing earth resistance. 03 

 (બ) અથથ પ્રત્તતરોધ ઘટ ડવ ની રીતો જણ વો.  ૦૩ 

 (c) Prepare trouble shooting chart for D.C. Motor.  04 

 (ક) ડી.સી. મોટર નો રબલ શુટીંગ ચ ટથ તૈય ર કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain pipe earthing with neat diagram. 04 

 (ક) ્વચ્છ આક્રુત્તત દોરી પ ઇપ અથીંગ સમજાવો.   ૦૪ 

 (d) Give the difference between the system grounding and equipment earthing. 04 

 (ડ) ત્તસ્ટમ ગ્ર ઉન્ડીંગ અને ઇક્ટ્વીપમેન્ટ અથીંગ વચ્ચેનો તફ વત આપો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) State the method of measuring earth resistance. Describe any one method. 04 

 (ડ) અથથ રેઝી્નન્સ મ પવ ની રીતો જણ વી કોઇ પણ એક સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.4 (a) Write short note on maintenance of underground cable.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) અન્ડર ગ્ર ઉન્ડ કેબલ ન  મેઇન્ટેનન્સ ત્તવશ ેટૂાંક નોંધ લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) State the uses of different types of fire extinguishers  in different situations. 03 

 (અ) જુદી જુદી પરરત્ત્થત્તતમ ાં જુદ  જુદ  પ્રક ર ન  અત્તનનશ મકોની ઉપયોત્તગત  જણ વો.  ૦૩ 

 (b) State the causes of electrical accident and explain one cause in details. 04 

 (બ) વીજ અક્મ ત થવ ન  ક રણો લખો અને કોઇ પણ એક ત્તવગતવ ર સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain procedure of shutdown for substation and power line. 04 

 (બ) સબ ્ટેશન અને પ વર લ ઇન ન  શટ ડ ઉન ની રીત સમજાવો.    ૦૪ 

 (c) Prepare the maintenance schedule for transformer having capacity more than 07 
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1MVA. 

 (ક) 1MVA ઉપર ની કેપેસીટી ન  ર ન્સફોમથર નુાં મેઇન્ટેનન્સ શીડયુલ તૈય ર કરો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) State properties of good insulating oil. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) સ ર  ઇન્્યુલેટીંગ ઓઇલ ન  ગુણધમો જણ વો.  ૦૪ 

 (b) Explain the test on three phase induction motor before commissioning. 04 

 (બ) થ્રી ફેઇઝ ઇન્ડકશન મોટર પરન  કમીશનીંગ પહેલ  ન  ટે્ટ સમજાવો.   ૦૪ 

 (c) List different lifting and moving equipment used for loading and unloading of 

heavy equipment  and explain any one in detail. 

03 

 (ક) ભ રે વીજયાંત્રો ને ્થળ પર ચડ વવ  કે ઉત રવ ન  સ ધનોન  ન મ આપી કોઇ પણ એક સમજાવો.  ૦૩ 

 (d) Explain factor to be considered in designing the foundation of electrical 

machine. 

03 

 (ડ) વીજયાંત્રોની ફ ઉન્ડેશનની રડઝ ઇન કરતી વખતે ધ્ય ન મ ાં લેવ ન  મુદ્દ ઓ સમજાવો.   ૦૩ 

 

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


