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

Subject Code:3341304
Subject Name: Structural Design and Drafting
Time: 10:30 AM TO 01:00 PM

Date: 03- 05- 2017
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

14

1.

Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
Enlist different types of limit states of collapse

૧.
2.

વવવવધ પ્રક ર ન લિવમટ સ્ટે ટ ઓફ કોિેપ્સ િખો.
Define effective depth of reinforced concrete beam.

૨.
3.

રે ઇનફોસસડ કોંક્રિટ બીમ ની અસરક રક ઉંડ ઇની વ્ય ખ્ય આપો.
Define short compression member.

૩.
4.

ટાંક કોમ્પ્પ્રેશન મેમ્પ્બરની વ્ય ખ્ય આપો.
Define nominal cover to reinforcement

૪.
5.

રે ઇનફોસસમેન્ટ મ ટે નોવમનિ કવરની વ્ય ખ્ય આપો.
Write the equation of modulus of elasticity of concrete.

૫.
6.

કોંક્રિટ્ની મોડયુિસ ઓફ ઇિ સ્સ્ટસીટી મ ટે ન ુ સુત્ર િખો.
Define characteristic strength of material

૬.
7.

મટે ક્રરયિની કેરેક્ટક્રરસ્ટીક સ્રેં થની વ્ય ખ્ય આપો.
State equation for minimum eccentricity for column

૭.
8.

.કોિમ મ ટે િઘુતમ ઉત્કેંક્રિયત નુ સુત્ર િખો.
State the value of minimum diameter of longitudinal reinforcement bar in
column

૮.
9.

કોિમ મ ટે િોંજજટયુડીનિ રે ઇનફોસસમેંટ સલિય નો િઘુતમ વ્ય સ જણ વો.
State the cover to reinforcement required for very severe exposure condition as
per IS 456:2000.

૯.

IS 456:2000 પ્રમ ણે very severe એક્સ્પ્િોઝર કાંક્રડશન મ ટે

રે ઇનફોસસમેન્ટ નુ

10.

કવર જણ વો.
Write the equation of minimum area tension reinforcement in beam as per IS :
456-2000

૧૦.

IS 456:2000 પ્રમ ણે બીમ મ ટે ટેં શન રે ઇનફોસસમેંટન િઘુતમ એક્રરય શોધવ નુ
સુત્રિખો.

Q.2
પ્રશ્ન. ર

(a)

Write physical properties of structural steel as per IS : 800:2007

(અ)

IS : 800:2007 પ્રમ ણે સ્રક્ચરિ સ્ટીિની ક્રફલઝકિ પ્રોપટી િખો.
OR
Explain various types of bolted connection.
જુદ જુદ પ્રક રન બોલ્ટેડ કનેક્શન વણ સ વો.
Draw the details of elements of steel roof truss

(a)
(અ)
(b)

03
૦૩
03
૦૩
03
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સ્ટીિ રૂફ રસ ન વવવવધ ભ ગો દશ સ વતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો.
OR
Draw the details of reinforcement of rectangular water tank

૦૩

(ક)

િાંબચોરસ પ ણીની ટ ક
ાં ીન સલિય ની ગોઠવણી દશ સવતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો.
Draw and explain various types of welded connection
જુદ જુદ પ્રક રન વેલ્ડેડકનેક્શન દોરો અને વણ સ વો.

૦૩
04
૦૪

(c)

OR
Draw reinforcement details of one way simply supported slab.

(બ)
(b)
(બ)
(c)

(ક)

04
વન વે વસમ્પ્પલિ સપોટે ડ સ્િેબન સલિય ની ગોઠવણી દશ સ વતી સ્વચ્છ આક્રૃવત ૦૪

(d)

દોરો
Define (1) Pitch, (2) Edge distance , (3) Gauge and (4) Gusset plate

04
૦૪

(d)

વ્ય ખ્ય આપો : (૧) પીચ (૨) એઇજ ક્રડસ્ટ્ન્સ (૩) ગેજ (૪) ગસેટ પ્િેટ
OR
A singly reinforced beam section 300 mm wide and 500 mm effective depth is
reinforced with 5 nos of 20 mm diameter Fe 415 grade bars. Calculate spacing
of 8mm mild steel two legged stirrups for a factored shear force of 200 kN and
grade of concrete M20.

(ડ)

300 mm પહોિ અને 500 mm અસરક રક આર.સી.સી. બીમને , 5-20mm વ્ય સ ૦૪

(ડ)

04

અને Fe 415 ગ્રેડ ન સલિય વડે પ્રબલિત કરે િ છે . તેન પર 200 kN નો ફેક્ટડસ
શીયર ફોસસ િ ગે છે . 8mm વ્ય સન ટુ િેગ્ડ મ ઇલ્ડ સ્ટીિ શીયર રે ઇનફોસ્મેંટનુ
સ્પેવસિંગ જરૂરી શોધો. M20 કોંક્રિિટ વ પરે િ છે .
Q.3

(a)

પ્રશ્ન. 3

(અ)

Determine ultimate load capacity of square column section of 400 mm x 400
mm reinforced with 4#28 mm and 4#16 mm diameter bars. Consider concrete
grade of M20 and Fe415. Assume minimum eccentricity is less than 0.05 times
the lateral dimensions.

03

400 mm x 400 mm આડછે દ ધર વત ચોરસ કોિમને 4#28 mm and 4#16 mm ૦૩
વ્ય સન સલિય વડે પ્રબલિત કરે િ છે . M20 ગ્રેડ કોંક્રિિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ

(a)
(અ)
(b)
(બ)
(b)

વ પરે િ છે . િઘુતમ ઉત્કેંક્રિયત તેન િેટરિ મ પ કરત 0.05 ગણી ઓછી છે .
OR
Explain criteria for control of deflection as per IS:456:2000
IS:456:2000 પ્રમ ણે કાંરોિ ઓફ ક્રડફ્િેક્શન નો િ ઇટે ક્રરય વણ સ વો.
Draw details sketch showing arrangement of reinforcement in Lintel
લિિંટિમ ાં સલિય ની ગોઠવણી દશ સવતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો
OR
Draw detailed sketch showing arrangement of reinforcement in singly
reinforced concrete beam

03
૦૩
03
૦૩
03

(બ)

વસિંગિી રે ઇનફોસસડ કોંિીટ બીમન સલિય ની ગોઠવણી દશ સવતી સ્વચ્છ આક્રુવત ૦૩

(c)

દોરો
Draw neat sketch of reinforcement details of Retaining wall.

04

(ક)

ક્રરટે ઇનીંગ વોિન સલિય ની ગોઠવણી દશ સ વતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો

૦૪

(c)

OR
Define under reinforced section and over reinforced section

04
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(ક)
(d)

(ડ)

૦૪
અંડર રે ઇનફોસસડ સેક્શન અને ઓવર રે ઇનફોસસડ સેક્શનની વ્ય ખ્ય આપો.
A singly reinforced rectangular beam 250 mm x 500 mm is reinforced with 3 04
bars 20 mm diameter at an effective cover of 30 mm. Find moment of resistance
of beam. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. Calculate using
equation.
250 mm x 500 mm ન આડ્છે દ ધર વત એક વસિંગિી રે ઇનફોસસડ કોંિીટ બીમને ૦૪
20 mm વ્ય સન 3 સલિય વડે પ્રબલિત કરે િ છે . ઇફેસ્ક્ટવ કવર 30 mm છે .
બીમનો મોમેંટ ઓફ રે વસસ્ટાંટ શોધો. M20 ગ્રેડ કોંક્રિિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ
વ પરે િ છે . સુત્રવ પરી ગણતરી કરો.

(d)

OR
Determine development length for 20 mm diameter bar of grade Fe415 steel in
compression and grade of concrete M25

(ડ)

20 mm વ્ય સન સ્ટીિન સલિય મ ટે કોમ્પ્પ્રેશનમ ાં ડેવિપમેંટ િેંથ શોધો. M25 ૦૪

04

ગ્રેડ કોંક્રિિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ વ પરે િ છે
Q.4

(a)

પ્રશ્ન. ૪

(અ)

Design a short square RCC column that can carry axial compressive load of 07
1500KN, also design longitudinal steel and lateral tie. Use concrete grade M 25
and Fe 415 steel grade.
1500KN નો અક્ષીય કોમ્પ્પ્રેશન વહન કરવ મ ટે ટુાંક ચોરસ આર.સી.સી. કોિમની ૦૭
ક્રડઝ ઇન કરો. િોંજીટયુડનિ રે ઇનફોસસમેંટ તથ િેટરિ ટ ઇ ની પણ ક્રડઝ ઇન

(a)

કરો . M25 ગ્રેડ કોંક્રિિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ વ પરો.
OR
Draw neat sketch of ductile detailing of column as per IS:13920

(અ)
(b)

IS:13920 પ્રમ ણે કોિમનુ ડ્ક્ટ ઇિ ક્રડટે િીંગ દશ વતી સ્વચ્છ આકૃવત દોરો.
Design an isolated square pad footing for a square column 500mm x 500mm for
an axial load of1200 KN. Use M20 grade concrete & Fe 415 steel grades. The
SBC of soil is 180 kN/m2. Determine main reinforcement in footing & also draw
the sketch. No other checks are required

(બ)

1200 KN નો સવવિસ ભ ર વહન કરત , 500mm x 500mm નો આડછે દ ધર વત

07
૦૭
07

૦૭

સ્તાંભ મ ટે આઇસોિેટેડ ચોરસ પેડ ફૂક્રટિંગની ક્રડઝ ઇન કરો અને સલિય ની
ગોઠવણી દશ સવતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો. મ ટીની સેફ બેક્રરિંગ કેપેવસટી 180 kN/m2

(b)

(બ)

ધ રો. M20 ગ્રેડ કોંક્રિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ ધ રો. કોઇ ચેક જરુરી નથી.
OR
Design the simply supported one way slab having effective span of 3 m 07
subjected to total load 9 KN/m2 . Use M20 concrete and Fe 415 steel. No need
to check for shear and deflection. Draw details of arrangement of reinforcement
3 m અસરક રક િાંબ ઇ ધર વત , 9 KN/m2 નો કુિ ભ ર વહન કરત સ દી રીતે ૦૭
ટે કવેિ વન વે સ્િેબ ની ક્રડઝ ઇન કરો. M20 ગ્રેડ કોંક્રિટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીિ
ધ રો. સલિય ની ગોઠવણી દશ સવતી સ્વચ્છ આક્રૃવત દોરો

Q.5

(a)

Determine dead load and live load per panel point on roof truss for industrial
building for following requirement:
1. Span of Roof Truss = 15 m
2. Total No of Panel Points = 8
3/4

07

3.
4.
5.
6.
પ્રશ્ન. ૫

(અ)

Rise = 3 m
Height above Ground Level = 10 m
Roof covering Material = G. I. Corrugated Sheet
C/C Spacing of Roof Truss = 4m

નીચેની જરૂક્રરય ત ધર વત ઔધ્યોલગક મક ન મ ટે કૈં ચી ન દરે ક પેનિ પર ૦૭
િ ગતો ડેડ િોડ અને િ ઇવ િોડ શોધો.
૧. કૈં ચીનો ગ િો = 15 m
૨. કુિ પેનિ પોઇંટ ની સાંખ્ય =8
૩. ર ઇઝ = 3 m
૪. જમીન પરથી ઉંચ ઇ = 10 m
૫. કૈં ચી નુ કવક્રરિંગ મટે ક્રરયિ = જી.આઇ. કોરુગેટેડ શીટ

(b)

(બ)

૬. કૈં ચી નુ C/C સ્પેવસિંગ = 4 m
Determine wind load per panel point on roof truss for industrial building
located at Ahmedabad as per data given in Q-5(a) along with for following
requirement:
1. Class of building : Class B with life of 50 years
2. Terrain category :2
3. Width of the building = 15 m
4. Topography : Slope less than 3˚
5. Permeability medium
Q-5(a) પ્રમ ણે તથ

07

નીચેની જરૂક્રરય ત ધર વત , અમદ વ દ ખ તે આવેિ ૦૭

ઔધ્યોલગક મક ન મ ટે કૈં ચી ન દરે ક પેનિ પર િ ગતો પવનભ ર શોધો.
૧ . ક્િ સ ઓફ લબસ્લ્ડિંગ : ક્િ સ B, િ ઇફ ઓફ સ્રક્ચર 50 વર્સ
૨. ટે ક્રરન કેટેગરી :૨
૩. લબસ્લ્ડિંગની પહોિ ઇ =15 m
૪. ટોપોગ્ર ફી = સ્િોપ < 3˚
૫ પવમિઅલબલિક્રટ =વમક્રડયમ
(a)

(અ)

OR
Design a singly reinforced beam having a rectangular cross section, simply
supported over an effective span of 4.5m and carries a UDL of 4 kN/m inclusive
of its self-weight.

07

4.5m અસરક રક િાંબ ઇ ધર વત , પોત ન વજન સ થે 4 kN/m ન સમવવતરીત ૦૭
ભ ર વહન કરત અને િાંબચોરસ આડછે દ ધર વત વસિંગિી રે ઇનફોસસડ કોંિીટ

(b)

બીમની ક્રડઝ ઇન કરો.
Two plates of 12mm and 16mm thickness having width 100mm are to be
connected by lap joint to resist tensile force of 150kN. Design a lap joint using
M-16 bolts of grade 4.6.

(બ)

12mm અને 16mm જાડ ઇ તથ 100mm પહોિ ઇ ધર વતી બે પ્િેટ િેપ જોઇંટ ૦૭
વડે જોડેિ છે . જે 150kN નો ટે ન્સ ઇિ ફોસસ વહન કરે છે . 4.6 ગ્રેડન M-16
બોલ્ટનો ઉપયોગ કરી િેપ જોઇંટની ક્રડઝ ઇન કરો.
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