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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–V • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 350601 Date: 23-05-2014        

Subject Name: Design of Concrete Structure 

Time: 02:30 pm - 05:30 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all five 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, SP-34, IS 875-1987 part I and part II  are permitted. 

 

Q.1 (a) 1. List various assumptions of limit state of collapse for flexure              (04) 

2. Give the values of partial safety factor for loads.                              (03) 

07 

 (b) Answer the following using IS 456-2000: 

1. How to calculate effective span of simply supported beam or slab? 

2. Write the specification for minimum eccentricity of column. 

3. Write the equation to calculate minimum shear reinforcement in beam. 

4. Write the specification for diameter of lateral ties in column 

5. Write the specification for minimum reinforcement in case of slab. 

6. What is the value of nominal concrete cover for severe exposure 

condition? 

7. Write the equation for calculation of development length. 

07 

    
Q.2 (a) A beam section 300 mm wide and 500 mm deep is reinforced with a tension 

reinforcement of 3000 mm
2 

at an effective cover of 30 mm. Determine the 

ultimate moment of resistance of beam section. Use M 20 grade of concrete 

and Fe415 grade of steel. 

07 

 (b) A concrete beam has 350 mm breadth and 700 mm effective depth. Design the 

doubly reinforced beam if it is subjected to a super imposed bending moment 

of 400 KN-m. Use Fe415 grade of steel and M 20 grade of concrete. Take dˈ= 

50 mm. 

07 

  OR  

 (b) A beam simply supported over an effective span of 7 m carries a live load of 

20 KN/m. Design the beam if the width of the beam is half the effective depth. 

Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. Assume unit weight of 

concrete as 25 KN/m
3
.Draw the sketch showing reinforcement details. 

07 

    
Q.3 (a) A Reinforced concrete beam is 300 mm wide and 500 mm deep (effective). 

The beam section has been used on an effective span of 6 m. This section 

carries a UDL of 50 KN/m including own weight of the beam. Designs shear 

reinforcement in form of vertical stirrups if section has main reinforcement 

0.75%. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

07 

 (b) Design one way simply supported slab having clear span 2.5 m, supported on 

345 mm thick walls. It is subjected to superimposed load of 3 KN/m
2
 and 

floor finish of 2 KN/m2. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

Check for deflection is necessary. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Find the moment of resistance of an existing T- beam reinforced with 5 nos 

20mm diameter bars having the following data: 

bf = 740 mm ; d = 400 mm ; bw = 240mm ; Df = 100 mm ; 

Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

07 
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 (b) Design one way continuous slab having three equal spans 3 m each. Take 

width of all supports 240 mm. It is subjected to superimposed load of 4 

KN/m
2
 and floor finish of 2 KN/m

2
. Use M 20 grade of concrete and Fe415 

grade of steel. No check is required.  

07 

    
Q.4 (a) Design a simply supported two way slab of 3 m x 4.5 m effective span 

supported on 300 mm thick walls on all four sides. Assume live load 3 KN/m
2 

and floor finish 0.5 KN/m
2
. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of 

steel. No check is required. Corners are not held down. No check is 

required. 

07 

 (b)  Design a short axially loaded square column 500 mm x 500mm for a service 

load of 2000 KN. Use M 25 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Design a simply supported two way slab of 3.5 m x 4 m clear span in if live 

load is 3 KN/m
2 

and corners are held down. Supports are 250 mm wide. 

Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. No check is required. 

07 

 (b) An RCC circular column of 600 mm diameter is reinforced with 8 Nos 16 mm 

diameter as longitudinal bar with 45 mm clear cover. Design helical 

reinforcement. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

07 

    
Q.5 (a) Design a reinforced concrete pad footing for a 500 mm x 500 mm reinforced 

concrete column carrying an axial load of 800 KN. Safe bearing capacity of 

soil = 100 KN/m
2 

. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. 

Check for shear is not required. 

07 

 (b) Explain various methods of improving ductility. 07 

  OR  

Q.5 (a) Design a reinforced concrete sloped footing for a 400 mm x 400 mm 

reinforced concrete column carrying an axial load of 1200 KN. Safe bearing 

capacity of soil = 180 KN/m
2 

. Use M 20 grade of concrete and Fe415 grade of 

steel. Check for shear is not required. 

07 

 (b) Explain necessity of ductility. 07 
 

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

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ૧. લરમભટ સ્ટેટ ઓપ કોરેપ્સ પોય ફ્રેક્ઝય ભાટેની લુવધાયણાઓ રખો.    (૦૪) 

૨. રોડ ભાટે ાળીમર સેફ્ટી પેક્ટય ન ુમલુ્મ રખો.                        (૦૩) 
૦૭ 

 બ IS: 456-2000 નો ઉમોગ કયી નીચેના પ્રશ્ર્નોના જલાફ રખો. 
૧. સાદી યીતે ટેક્લેર ફીભ અથલા સ્રેફની  અસયકાયક રફંાઇ કેલી યીતે 
ળોધળો?  
૨. સ્તબંની રઘતુભ ઉત્કેંન્દ્રિમતા ભાટેનો મનમભ રખો. 
૩. ફીભ ભાટે રઘતુભ ળીમય યેઇનપોસવભેંટ ળોધલા ભાટેન ુસતુ્ર રખો.  
૪. સ્તબંની રેટયર ટાઇ ના વ્માસ ભાટે નો મનમભ રખો.  
૫. સ્રેફ ભાટે રઘતુભ યેઇનપોસવભેરટન ુમલુ્મ રખો.  
૬. ગબંીય એક્સપ્રોઝય કન્દ્રડળન ભાટે સલમાના સાભારમ કોંક્રિટ કલયન ુમલુ્મ           

કેટલ ુછે?   
૭. ડેલરભેંટ રફંાઇની ગણતયી કયલા ભાટેન ુસતુ્ર રખો.  

૦૭ 
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પ્રશ્ન. ૨ અ 300 mmહોાઇ અને 500 mm ની ઊંડાઇ ધયાલતો એક સ્તયીમ પ્રફરીત ફીભ 
3000 mm

2 ના ટેરળન યેઇનપોસવભેંટ લડે પ્રફરીત કયેર છે. અસયકાયક કોંક્રિટ 
કલય 30 mm છે. તો ફીભ આડછેદનુ ં ભહતભ અલયોધ ધણુવ ળોધો. M20 ગ્રેડ 
કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. 

૦૭ 

 બ એક કોંક્રિટ ફીભની હોાઇ 350 mm અને અસયકાયક ઉંડાઇ 700 mm છે. જો 
તેના ય 400 KN-m ન ુનભન ધણુવ રાગત ુ હોમ તો ફીભ ની ક્રડઝાઇન કયો. 
M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. dˈ= 50 mm રો.  

૦૭ 

  અથવા  

 બ 7 ભીટય ની અસયકાયક રફંાઇ ધયાલતો આયસીસી ફીભ સાદી યીતે ટેક્લેર છે.  
જેની ઉય સભમલતક્રયતબાય 20 KN/m  રાગે છે તો ફીભની ક્રડઝાઇન કયો. M20 

ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો અને તેની હોાઇ જાડાઇ 
કયતા અડધી રેલી. કોંિીટન ુ યનુીટ લેઇટ 25 KN/m

3 
. સીમાની ગોઠલણી 

દળાવલતી આકૃમત દોયો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ 300 mm હોાઇ અને 500 mm અસયકાયક ઉંડાઇ ધયાલતા પ્રફરીત ફીભની 

અસયકાયક રફંાઇ 6m છે. આ આડ્છેદ ોતાના લજન સાથે 50 KN/m  નો 
સભમલતક્રયતબાય લહન કયે છે. જો મખુ્મ ટેરળન યેઇનપોસવભેંટ 0.75% હોમ તો આ 
આડ્છેદ ભાટે ળીમય યેઇનપોસવભેંટની લેટીકર સ્ટીયપ્સ ના રુભા ં ક્રડઝાઇન કયો. 
M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. 

૦૭ 

 બ 2.5 mના ચોખ્ખા ગાા ઉય 345 mm જાડી ક્રદલાર ય સાદી યીતે ટેક્લેર લન 
લે સ્રફેની ક્રડઝાઇન કયો. સ્રેફ  3 KN/m

2 નો સુય ઇભોઝ બાય તથા  
2 

KN/m
2  ફ્રોય પીનીળ બાય લહન કયે છે. સ્રેફને મલરુણ ભા ંતાસવ ુજરુયી છે. 

M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ 20 mm વ્માસના 5 સીમા તથા નીચેની મલગતો ધયાલતા ટી ફીભ ભાટે 
અલયોધ ધણુવ ળોધો.  
 bf = 740 mm ; d = 400 mm ; bw = 240mm ; Df = 100 mm  

M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. 

૦૭ 

 બ 3 m રફંાઇના એકસયખા ગાા ધયાલતા લન લે કંટીરયઅુસ સ્રેફની ક્રડઝાઇન 
કયો. ફધા સોર્ટવની હોાઇ 240 mm છે. સ્રેફ 4 KN/m

2 નો સુય ઇભોઝ 
બાય તથા  

2 KN/m
2  ફ્રોય પીનીળ બાય લહન કયે છે. M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને 

Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. કોઇ ચેકની જરૂય નથી.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ 300 mm જાડી ક્રદલર લડે ચાયે ફાજુથી સાદી યીતે ટેક્લેર 3 m x 4.5 mનો 

અસયકાયક સ્ાન ધયાલતા રુ્ લે સ્રેફની ક્રડઝાઇન કયો. 3 KN/m
2 રાઇલ રોડ 

અને 0.5  KN/m
2  ફ્રોય પીનીળ રોડ ધાયો. સ્રેફના ખણુા હલે્ડ ડાઉન નથી. 

M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. કોઇ ચેકની જરૂય નથી. 

૦૭ 
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 બ 2000 KN ના સમલિસ રોડ ભાટે 500 mm x 500mm નો ચોયસ આડછેદ ધયાલતા 
ળોટવ  એક્ષીમરી રોડેડ સ્તબં ની ક્રડઝાઇન કયો. M25 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ 
સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ 250 mm જાડી ક્રદલર લડે ચાયે ફાજુથી સાદી યીતે ટેક્લેર 3.5 m x 4m નો 
ચોખ્ખો સ્ાન ધયાલતા રુ્ લે સ્રેફની ક્રડઝાઇન કયો. 3 KN/m

2 રાઇલ રોડ ધાયો. 
સ્રેફના ખણુા હલે્ડ ડાઉન છે. M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ 
કયો. કોઇ ચેકની જરૂય નથી.  

૦૭ 

 બ 600 mm વ્માસના ગોાકાય સ્તબંને 16 mm વ્માસના 8 નગં રોંજજટયકુ્રડનર 
સલમાથી પ્રફલરત કયેર છે.  કોંિીટ કલય 45 mm  છે. હરેીકર યેઇનપોસવભેંટની 
ક્રડઝાઇન કયો. M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ 800 KN નો લટીકર રોડ લહન કયતા 500 mm x 500mm આડછેદ ધયાલતા 

આય.સી.સી. સ્તબં ભાટે એક સયખી જાડાઇના આઇસોરેટેડ ફુટીંગની ક્રડઝાઇન 
કયો. ભાટીની સેપ ફેક્રયિંગ કેેસીટી 100 KN/ m

2
 રો . M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને 

Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ કયો. કતવનભા ંતાસલાની જરૂય નથી. 

૦૭ 

 બ આય.સી.સી. સ્રક્ચય ભા ંડક્ટીરીટી સધુાયલાની જુદી જુદી યીતો જણાલો.  ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ 1200 KN નો લટીકર રોડ લહન કયતા 400 mm x 400mm આડછેદ ધયાલતા 
આય.સી.સી. સ્તબં ભાટે  સ્રોપ્ડ ફુટીંગની ક્રડઝાઇન કયો. ભાટીની સેપ ફેક્રયિંગ 
કેેસીટી 180 KN/ m

2
 રો . M20 ગ્રેડ કોંિીટ અને Fe415 ગ્રેડ સ્ટીરનો ઉમોગ 

કયો. કતવનભા ંતાસલાની જરૂય નથી. 

૦૭ 

 બ ડક્ટીરીટીની જરૂયીમાત લણાવલો.  ૦૭ 

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