
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Seat No.: __________                                                Enrolment No._____________ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering Semester –VI Examination Dec. - 2011 

 

Subject code: 360601                              Date: 05/12/2011 

Subject Name: Design of Steel Structures 

Time:  02.30 pm – 05.30 pm                                    Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is considered Authentic. 

5. Use of scientific calculator, IS 800 -2007, IS 875 part I to V and SP 6 are 

permitted. 

6. Assume Grade Fe 410 steel with fy = 250 MPa unless otherwise stated. 

7.  Illustrate your answer with neat sketches wherever necessary.  
 

Q.1 (a) State advantages and disadvantages of steel structures. 07 

 (b) Explain various types of rolled steel sections with sketches. 07 

Q.2    

 (a) Calculate Dead load and Live load per panel point for Howe roof 

truss of a shed to be constructed at Mumbai for the following data. 

1. Span of truss = 12 m. 

2. Spacing of truss = 3.5 m c/c. 

3. Pitch of truss = 1:4 

4. Roof  covering :  A. C. C. sheet 

5. Total nos. of panels = 8 

07 

 (b) Determine wind load per panel point for Q.2(a) using following 

additional data. 

1. Height of truss above G. L. = 10m 

2. Opening of wall Area = 15%. 

3. Probable life of structure = 50 Years 

4. Terrain Category – II and class – A structure.  

5. Topography factor = 1.0. 

07 

  OR  

 (b)    Draw sketch of roof truss and explain various components of it. 07 

Q.3    

 (a) Explain various modes of failure of bolted connection with sketches. 07 

  (b)      A member of steel roof truss carries a tensile load of 180 kN, consist 

of 2ISA 90x90x6 mm placed back to back on either side of 8mm 

thick gusset plate. Design bolted joint using 20mm diameter 4.6 

grade bolts. 

07 

  OR  

Q.3 (a)    State advantages and disadvantages of welded connections. 07 

 (b) An ISA 100x75x8 mm is to be connected to 8mm thick gusset plate 

with 100mm leg connected by 4mm size weld to transfer an axial 

tensile force of 200 kN. Design welded connection with weld on 

sides only. Assume shop welding. 

07 
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Q.4    

 (a) Determine the tensile strength of an angle ISA 125x75x6mm 

connected at longer leg to the 8mm thick gusset plate with 4 Nos. – 

20mm diameter bolts. 

07 

 (b) Design a double angle discontinuous strut having 2.5m length to 

carry a factored compressive load of 150 kN. The angles are 

connected back to back on opposite side of gusset plate and are tack 

bolted. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Write short note:    Block shear failure. 07 

 (b) Determine the compressive strength of ISA 90x90x8mm having 2m 

length. The ends of the member are hinged and load is applied 

concentrically. 

07 

    

Q.5    

 (a) Determine the design axial load on the column section ISMB 300 

having 4m height and fixed at both ends. 

07 

 (b) Design a single lacing system for a column composed of 2ISMC 350 

placed back to back at a clear spacing of 220mm. Effective length of 

column is 6m. The axial load on column is 1800 kN. Use blots for 

end connection. Do not check lacing for tensile and compressive 

strength. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Design a simply supported beam having span 5m and carrying total 

factored load (including self weight) of 40 kN/m on entire span. The 

compression flange of the beam is laterally restrained through out. 

Check for shear and deflection only. 

07 

 (b) Design a slab base foundation for a column ISHB 300 to carry a 

factored axial load of 1000 kN. Assume M20 concrete and safe 

bearing capacity of soil as 250 kN/m
2
.
  
 

07 
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5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!    V �ટ�લ ���ચસ
ના ફાયદા અને ગેરફાયદા દશા
વો. 07 

 A �દા �દા �કારના રો�ડ �ટ�લ સે�શન આ�િત દોર� વણ
વોુ ુ . 07 

    

5|`G5|`G5|`G5|`GvZvZvZvZ    V #બંઇ ખાતે બનાવવામા ંઆવનાર ુ ‘ હોવ ‘ �કારની કચી માટ નીચે , -

આપેલ માહ�િતના આધાર �િત પેનલ 0બ12એ 4તભાર તથા - ુુ

7વતંભાર શોધો. 

1.   કચીનો ગાળો , = 12 m.                

2.    કચીઓ વ=ચે> ં?તર , ુ = 3.5 m c/c. 

૩.  કચીની પીચ , = 1:4 

4.  છાપરાનો �કાર = એ. સી. સી. સીટ. 

5. પેનલની Eલ સFંયા ૂ = 8. 
 

07 

 A �Iન 2 (અ) ની કચી માટ નીચે દશા
વેલ વધારાની માLહતીનો , -

ઉપયોગ કર� �િત પેનલ 0બ12એ પવનભાર શોધોુ . 

1.  જમીનના �તરથી કચીની Oચાઇ , = 10 m. 

2. Lદવાલમા ંQ�R SેTફળ ુ ુ = 15%. 

3. કચીનો સભંિવત 7વનકાળ , = 50 વષ
. 

4. ટરઇન કટગર� - - - - – II અને વગ
 - A ���ચર. 

5. ટોપોZાફ� ફ�ટર - = 1.0. 

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

 A કચીની આ�િત દોર� તેના િવિવધ ભાગો વણ
વો, . 
 

07 

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V બો�ટડ સાધંામા ંભગંાણના િવિવધ �કાર આ�િત દોર� સમજવો- . 07 

 A પોલાદની કચીનો એક મે[બર , 2ISA 90x90x6 mm નો બનેલો છે. \  

8 mm ]ડાઇ વાળ� ગસેટ ^લેટની બ_ે બા� લગાવેલ છે અને    ુ

180 kN નો તાણભાર વહન કર છે- . આ જોડાણ માટ - 20 mm 

`યાસના 4.6 Zેડના બો�ટનો ઉપયોગ કર� બો�ટડ જોડાણ ડ�ઝાઇન -

કરો. 

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#       

 V વે�ડડ જોડાણના - ફાયદા અને ગેરફાયદા દશા
વો. 07 

 A  ISA 100x75x8 mm ને 8mm ]ડાઇવાળ� ગસેટ ^લેટ સાથે cગલના 

100 mm લબંાઇના લેગને 4mm માપની વે�ડથી જોડલ છે- . આ 

જોડાણ પર 200 kN નો અ0Sય તાણભાર લાગે છે. તો આ જોડાણ 

માટ વે�ડ ડ�ઝાઇન કરો- . શોપ વે�ડ cગલની બ_ે બા� ધારોુ .  

07 

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com


 4 

    

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V ISA 125x75x6mm ના લાબંા લેગને 8mm ]ડાઇ વાળ� ગસેટ ^લેટ 

સાથે 20mm `યાસના 4 બો�ટ વડ જોડલ છે- - . તો આ cગલની 

તાણભાર વહન કરવાની Sમતા શોધો. 

07 

 A 2.5m લબંાઇ ધરાવતા અને 150 kN ફ�ટડ
 દાબબળ વહન કરતા -

ડ�સકંટ�deઅસ �fટ માટ બે cગલ \ ગસેટ ^લેટનીુ -  બ_ે બા� એ ુ

જોડલ છે- . તે માટ યોgય cગલની સાઇઝ ડ�ઝાઇન કરો- . બ_ે cગલ 

ટક બો�ટથી જોડલ છે- - . 

07 

     VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$       

 V hંકનiધ લખો  ૂ -  jલોકશીયર ફ�યોર- . 07 

 A ISA 90x90x8mm cગલ \ની લબંાઇ 2m છે તેની દાબભાર વહન 

Sમતા શોધો. cગલના બ_ે છેડા મીજગરલ - છે અને cગલ પર ભાર 

કોdસેdf�કલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

07 

    

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5      

 

 

 V ISMB 300  સેકશન ધરાવતા અને 4m ઊચાઇના �તભં માટ અ0Sય -

ભાર વહન કરવાની Sમતા શોધો. �તભંના બ_ે છેડા આબlધ છે. 

07 

 A 220 mm  બેક h બેક ?તર ધરાવતા ુ 2ISMC 350 નો કંપાઉdડ કોલમ 

સેકશન \ 6m ની અસરકારક લબંાઇ તથા 1800 kN નો ફ�ટડ
 અ0Sય -

ભાર વહન કર છે તેના માટ સmગલ લેસીગ િસ�ટમ ડ�ઝાઇન કરો- - . 

લેસmગની તાણ અને દાબ બળની Sમતા ચેક કરવાની જnર નથીુ . 

છેડાના જોડાણ માટ બો�ટનો ઉપયોગ કરો- . 

07 

  VYJFVYJFVYJFVYJF  

5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5       

 V 5m નો ગાળો ધરાવતા અને 40 kN/m નો Eલ ફ�ટડ
 સમિવતર�ત ુ -

ભાર (સે�ફ વેઇટ સાથે) સમZગાળામાટ વહણ કરતા સાદ� ર�તે -

તેકવેલ બીમાની ડ�ઝાઇન કરો. બીમની કો[�ેસન ફલેdજ લેટરલી 

ર��fન છે- . બીમને ફ�ત શીયર અને ડ�oલેકશન માટ ચેક કરો- . 

07 

 A 1000 kN ફ�ટડ
 સમિવતર�ત ભાર-  વહણ કરતા ISHB 300  કોલમ 

માટ �લેબ બેઝ ફાઉડશન ડ�ઝાઇન કરો- - . M20 કip�ટ તથા માટ�ની 

સલામત ભાર વહન Sમતા 250 kN/m2  લો. 
  
 

07 
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