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Subject Code: 2350601
Subject Name: Design of Concrete Structures
Time: 02:30 PM TO 05:30 PM

Date: 07/05/2016
Total Marks: 70

Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)
5. Use of IS 456: 2000 , SP 16 is permitted.
6. Use of scientific calculator is permitted.
7. Assme suitable data if not given.

Q.1

(a)

A short RCC column having size 400 mm x 500 mm is reinforced with 4 nos
of 20 mm dia and 4 nos of 16 mm dia longitudinal bar. Determine the safe
load column can carry if M25 grade of concrete and Fe 250 steel is used.
Determine the lateral tie also. Draw neat sketch.

07

પ્રશ્ન. ૧

અ

400 ભીભી x 500 ભીભી ન ું ભા ધયાલતો એક ટુંકો આયસીસી કોરભ 20 ભીભી

07

વ્માસના 4 સીમા અને 16 ભીભી વ્માસના 4 સીમાન ું રોન્જીટ્યડીનર સ્ટ્ીર
ધયાલે છે .કોરભની સરાભત બાયલહન ક્ષભતા ળોધો.કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M25 અને સ્ટ્ીર
(b)

બ

ગ્રેડ Fe 250 રો.રેટ્યર ટ્ાઇ નક્કી કયો.સ્કેચ દોયો.
Design the slab for a room having clear size of 3.25 m x 8.0 m. The slab is
resting on 230 mm thick wall and resisting live load of 3.5 kN/m². Use M20
concrete and Fe 415 steel as reinforcement. Check the slab for control of
deflection and cracking only. Show reinforcement details.

૦૭

3.25 ભી. x 8 ભી ન ું ક્રીમય ભા ધયાલતા ફૃભના સ્રેફની ડીઝાઇન કયો.સ્રેફ 230

૦૭

ભીભી જાડાઇ ધયાલતી દીલારો ય ટ્ેકલેર છે . રાઈલ રોડ 3.5 kN/m² રો . કોંક્રીટ્
ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો. ભાત્ર ડીપરેકળન અને ક્રેકીંગનો ચેક કયો.
સીમાની ડીટ્ેઇર દળાાલતો સ્કેચ દોયો.
Q.2

(a)

Design a square pad footing for an isolated column 450 mm x 450mm size
carrying an axial working load of 1400 kN. Safe bearing capacity of soil is
200 kN/m².Use M20 concrete and steel Fe 415. Check for shear and bearing
is not required. Draw neat sketch.
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પ્રશ્ન. ૨

અ

450 ભીભી x 450 ભીભી ન ું ભા અને 1400 kN નો લકીંગ રોડ ધયાલતા કોરભ ભાટ્ે

07

ચોયસ ેડ ફૂટ્ીંગની ડીઝાઇન કયો.જભીનની સરાભત ધાયણ ક્ષભતા 200 kN/m²
રો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો. ળીમય તથા ફેયીંગનો ચેક કયળો
નહીં. સ્ષ્ટ્ સ્કેચ દોયો.
(b)

A RCC beam rectangular in size 300mm x 500mm effective is singly
reinforced by 4 nos of 20 mm dia bars of Fe 415 grade steel and M 20 grade
of concrete. Determine moment of resistance of section.
1/4

૦૭

બ

300 ભીભી x 500 ભીભી ન ું અસયકાયક ભા ધયાલતો એક ફીભ 20 ભીભી વ્માસના

૦૭

ચાય સીમાન ું યે ઇનપોસાભેન્જટ્ ધયાલે છે . ફીભન ું ભોભેન્જટ્ ઓપ યે ઝીસ્ટ્ન્જસ ળોધો.

(b)
બ

કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.
OR
Design a singly reinforced rectangular beam for a factored moment of 160
kNm. Use Fe 415 steel and concrete M20.Width to effective depth ratio is 0.5.

07

160 kNm ની પેકટ્ડા ભોભેન્જટ્ ભાટ્ે ના સીંગરી આયસીસી ફીભની ડીઝાઇન કયો.
ફીભની હોાઇ તેની અસયકાયક ઊડાઇ કયતા અડધી રો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને

Q.3

(a)

પ્રશ્ન. ૩

અ

સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.
A reinforced concrete beam of rectangular section 230mm x 500 mm is
reinforced with of 4 nos 20 mm dia as tensile reinforcement and 2 nos of 16
mm dia as compression reinforcement at an effective cover of 50 mm on both
sides. Using concrete M20 and Fe 250 , find moment of resistance of beam.
230 ભીભી x 500 ભીભી ન ું અસયકાયક ભા ધયાલતો એક ફીભ 20 ભીભી વ્માસના

07

07

ચાય સીમા ટ્ે ન્જસાઇર યે ઇનપોસાભેન્જટ્ અને 16 ભીભી વ્માસ ફે સીમા કોમ્ેસન
યે ઇનપોસાભેન્જટ્ તયીકે ધયાલે છે . ફીભની ફુંન્ને ફાજ અસયકાયક કલય 50 ભીભી છે .
ફીભનો ભોભેન્જટ્ ઓપ યે ઝીસ્ટ્ન્જસ ળોધો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 250
(b)

બ

રો.
A singly reinforced rectangular beam is subjected to a factored shear force of
200 kN. The effective size of beam is 300mm x 500mm.The beam is
reinforced with 1.2 % tension steel. Find the spacing of 2 legged 8 mm dia Fe
415 grade vertical stirrups. Use M20 concrete.

૦૭

એક સીંગરી યે ઇનપોસા ફીભ ય 200 kN નો પેક્ટ્ડા ળીમય પોસા રાગે છે . ફીભના

૦૭

અસયકાયક ભા 300 ભીભી x 500 ભીભી છે . ફીજા 1.2% ટ્ેન્જસન યે ઇનપોસાભેન્જટ્
ધયાલે છે .8 ભીભી વ્માસના ફે રેગલાા સ્ટ્ીયની ડીઝાઇન કયો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20
અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. ૩

અ

OR
Design for a tension and compression reinforcement for a rcc beam 300 mm
wide and 500 mm deep with a concrete grade M20 and steel Fe 415 at
effective cover of 50 mm on both sides to resist factored moment of 350 kNm.
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07

300 ભીભી હોાઇ અને 500 ભીભી અસયકાયક ઊડાઇ ધયાલતા ફીભ ભાટ્ે 350
kNm ન ું પેક્ટ્ડા ભોભેન્જટ્ સહન કયલા ભાટ્ે જફૃયી ટ્ેન્જસાઇર અને કોમ્ેસીલ

(b)

યે ઇનપોસાભેન્જટ્ની ડીઝાઇન કયો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.
A flanged beam has the following dimensions.

૦૭

Width of flange = 1200 mm
Width of rib = 350 mm
Thickness of slab = 130 mm
Overall depth of beam = 550 mm
Effective cover = 50 mm
Tensile reinforcement =2827 mm2
Concrete grade = M 20
Grade of steel = Fe 415
2/4

Find out the moment of resistance of beam.
બ

૦૭

એક ટ્ી ફીભ નીચેના ભા ધયાલે છે .
પરેન્જજની હોાઇ =1200 ભીભી
યીફની હોાઇ = 350 ભીભી
સ્રેફની જાડાઇ = 130 ભીભી
ફીભની કર ઊડાઇ = 550 ભીભી
અસયકાયક કલય = 50 ભીભી
ટ્ે ન્જસાઇર યે ઇનપોસાભેન્જટ્ = ૨૮૨૭ ભીભી2
કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો

Q.4

(a)

પ્રશ્ન. ૪

અ

ફીભન ું ભોભેન્જટ્ ઓપ યે ઝીસ્ટ્ન્જસ ળોધો.
Design a continuous one way slab having three equal span of 4.0 meter each
with the following data.
Imposed load = 3.5 kN/m²
Floor finish = 1.0 kN/m²
Concrete M 20 and Fe 415 grade steel.
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4 ભીટ્ય ની અસયકાયક રુંફાઇના એક એલા ત્રણ ગાા ધયાલતી લન લે
કન્જટ્ીન્જયઅસ સ્રેફની ડીઝાઇન કયો.
રાઇલ રોડ = 3.5 kN/m²
ફ્રોય પીનીળ = 1.0 kN/m²

(b)

બ

કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો
Design a simply supported two way slab of 3.5 x 4.0 m clear size supported
on 300 mm thick walls on all four sides. Assume live load 3 kN/m² and floor
finish 1.0 kN/m². Use M20 concrete and Fe 415 steel grade.
Corners are not held down.
Do not check for shear and development length.
Draw plan and one section.
3.5 ભી x 4.0 ભી ના ક્રીમય ભા ધયાલતી અને ચાયે ફાજ 300 ભીભી ની જાડાઇ

૦૭

૦૭

ધયાલતી દીલાર ય ટ્ે કલેર ટ લે સ્રેફની ડીઝાઇન કયો. રાઇલ રોડ 3 kN/m²
અને ફ્રોય પીનીળ 1.0 kN/m² રો.કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.
ખ ૂણા હેલ્ડ ડાઉન નથી. ળીમય તથા ડેલરભેન્જટ્ રેન્જથનો ચેક કયલો નહીં. પ્રાન
તથા સેક્ળન દોયો.
Q.4

(a)

પ્રશ્ન. ૪

અ

OR
Design a square isolated sloped footing for a column of size 500 mm x 500
mm carrying a service axial load of 1800 kN. The safe bearing capacity of soil
is 220 kN/m². Use M 20 and Fe 415 steel.
Check for shear and bearig pressure is not required.
Draw neat sketch.
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07

1800 kN નો લકીંગ રોડ ધયાલતા એક 500 ભીભી x 500 ભીભીના કોરભ ભાટ્ે ન ું
ચોયસ સ્રો ફુટ્ીંગ ડીઝાઇન કયો.ભાટ્ીની સરાભત બાયલહન ક્ષભતા 220 kN/m²
રો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20 અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો.ળીમય તથા ફેયીંગ પ્રેળય નો ચેક
કયલો નહી.સ્ષ્ટ્ આક્રુતત દોયો.
3/4

(b)

Design a two way simply supported slab having 3m x 4m clear size, supported
on 300 mm wide wall on all four sides. Assume live load of 4 kN/m² and floor
finish of 0.5 kN/m².
Corners are held down.
Draw plan of slab.
Use M20 concrete and Fe 415 steel.

૦૭

બ

3 ભી x 4 ભી ન ું ક્રીમય ભા ધયાલતી અને ચાયે ફાજ 300 ભીભી ની હોી

૦૭

દીલાર ય ટ્ે કલેર ટ લે સ્રેફની ડીઝાઇન કયો. રાઇલ રોડ 4 kN/m² અને પરોય
પીનીળ 0.5 kN/m² રો ખ ૂણા હેલ્ડ ડાઉન છે .સ્રેફનો પ્રાન દોયો. કોંક્રીટ્ ગ્રેડ M20
અને સ્ટ્ીર ગ્રેડ Fe 415 રો
Q.5
પ્રશ્ન. ૫

(a)
અ
(b)

Explain necessity of ductility in a building.
ભકાનભાું ડક્ટ્ીરીટ્ીની જફૃયીમાત સભજાલો.
(i) Explain development length.
(ii) Explain check for minimum eccentricity for a column.
(iii) Differentiate between singly and doubly reinforced beam.

૦૭

બ

(i) ડેલરભેન્જટ્ રેન્જથ સભજાલો.

૦૭

07
07

(ii)કોરભ ભાટ્ે ઓછાભાું ઓછી ઉત્કેન્જરતાનો ચેક સભજાલો.

Q.5
પ્રશ્ન. ૫

(a)
અ
(b)

બ

(iii)સીંગરી અને ડબ્રી યે ઇનપોસ્ડા ફીભનો તપાલત સભજાલો.
OR
Explain methods of improving ductility in a structure.

07
07

સ્્કચયભાું ડક્ટ્ીરીટ્ી સધાયલાની યીતો સભજાલો.
(i) For a footing design, show critical section for moment, one way shear and
two way shear by neat sketch.
(ii) Explain importance of partial safety factor for material strength and load.
(iii ) Explain limit of serviceability.

૦૭

(i) ફુટ્ીંગ ડીઝાઇન ભાટ્ે ભોભેન્જટ્, લન લે ળીમય અને ટ લે ળીમય ભાટ્ે ના

૦૭

ક્રીટ્ીકર સેક્ળન સ્ષ્ટ્ આક્રુતત દોયી ફતાલો.
(ii) ભટ્ીયીમર તથા રોડ ભાટ્ે ના ાળીમર સેફ્ટ્ી પેક્ટ્યન ું ભહત્લ સભજાલો.
(iii) રીભીટ્ સ્ટ્ેટ્ ઓપ સતલિસીબફબરટ્ી સભજાલો.
************
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