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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 360601 Date: 22-05-2014        

Subject Name: Design of Steel Structures 

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. English version is considered to be Authentic 

5. Use of IS 800-2007, IS 875-1987, SP-6(1) and Calculator is permissible. 

6. Assume Steel Grade as Fe-250 wherever not stated. 
 

Q.1 (a) (1) Define Slenderness ratio and state the equation with usual 

notations. 

(2) Give values of imperfection factor, α for different buckling class.  

04 

 (b) Determine the load carrying capacity of a strut made with ISA 90908 

mm if its length is 3 m in the following cases of end connections: 

(1) One bolt used (2) Two bolt used (3) Welded rigidly to gusset 

plate. 

10 

Q.2 (a) Design a tension member to carry a factored load of 400 kN. Use 20 

mm diameter black bolts and a gusset plate of 8mm thick. 

07 

 (b) Calculate Dead Load and Live Load per panel point of roof truss 

with following data: 

(1) Span of truss: 15 m How truss 

(2) Spacing of truss: 3 m 

(3) Rise of truss: 2.5 m 

(4) A.C. sheet used as Roofing Material  

(5) Total nos. of panel : 8 

07 

  OR  

 (b) Calculate Wind Load for above Roof truss with following data: 

(1) Place: GIDC, Porbandar 

(2) Height of truss from GL : 22 m 

(3) Length of Building : 30 m 

(4) Large Opening 

(5) Slope of ground less than 3° 

(6) Life of Building : 50 years 

(7) Terrain Category : 2 

07 

    

Q.3 (a) Explain different types of tensile strengths which are compared for 

determination of safe tensile strength of a tension member. 

07 

 (b) A tension member of a roof truss consisting of ISA 1007510 mm. 

The angles are connected to either side of a 10 mm gusset plate and 

members subjected to a working pul of 200 kN. Design the welded 

connection, connection being done in workshop. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Define structural steel and give minimum five physical properties of 

it. 

07 

 (b) Design a single bolted double cover butt joint to connect plates of 

thickness 12 mm for maximum efficiency. Use M20 bolts of grade 

07 
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4.6. Plates are of Fe410 grade. Find the efficiency of the joint. 

    

Q.4 (a) Design a built up column to carry a vertical load of 4500 kN. Line of 

load and axis of section are same. Consider length of column 3.2m 

and both ends are hinged. 

07 

 (b) Design angle purlin for a roof truss spaced at 4 m c/c. Angle purlins 

are placed 1.6 m c/c. Consider factored load on the purlin 3 kN. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) A built up column 2ISMC400 placed back to back at a distance of 

200 mm. The original length of column is 5 m and both ends are 

effectively held in position and restrained against rotation too. Find 

safe load that can be resisted by column. 

07 

 (b) Design a simply supported beam of effective span 2m carrying a 

factored load of 400 kN at midspan. 

07 

    

Q.5 (a) Design a slab base for column with the following data: 

 (1) Column Section ISHB300@63 kg/m (2) Axial load on column 

1200 kN. (3) Bearing capacity of soil 250 kN/m
2
. Permissible 

compressive stress of concrete 4 N/mm
2
. 

07 

 (b) Draw neat sketch of Stiffned seated connection between column and 

beam. 

07 

  OR  

Q.5 (a) A composite column consist of 2ISMC 350 placed back to back at 

distance 220mm apart. Column carries load of 1200 kN and 

effective length 4m. Design suitable single lacing system. Take 

inclination of lacing bar 45°.  

07 

 (b) Answer following using reference of IS:800-2007 

(1) Value of  ε for fy=415 N/mm
2
. 

(2) Value of Slenderness ratio for ‘Compression flange of a 

beam against lateral torsional buckling.’ 

(3) Values of Partial Safety factor for loads in ‘Limit state of 

strength’ for DL+LL+CL+WL+EL. 

(4) Value of deflection for a vertical section 4 m in length for 

live load, simple span and elastic cladding supports. 

(5) Value of α, for four bolts along the length in end connection. 

(6) Write equation of ϕ showing relation with α and λ. 

(7) Value of compression stress, fcd for buckling class-a and 

slenderness ratio 101 (take fy= 260 N/mm
2
).  

07 

 

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

 પ્રશ્ન. ૧ અ (1) તન્મતા ગણુોત્તયની વ્માખ્મા આો. તે ળોધલા ભાટેનુું સતુ્ર 
વાભાન્મ વુંજ્ઞા વાથે જણાલો. 
(2) ઇમ્પ્ર્પેકળન પેકટય, α, ની જુદા જુદા ફકરીંગ ક્રાવ ભાટેની 
કકિંભતો જણાલો.   

04 

 બ ISA 90908 ભીભી ને દાફ અલમલ તયીકે ઉમોગભાું રેલાભાું આલે 
છે. જો તેની રુંફાઇ 3 ભી શોમ તો છેડા યનાું કનેક્ળનની નીચેની 
ળયતો ભાટે બાયલશન ળક્ક્ત ળોધો.1. એક ફોલ્ટથી જોડાણ કયેર 
શોમ. 2. ફે ફોલ્ટથી જોડાણ કયેર શોમ. 3. લેલ્ડીંગથી જોડાણ કયેર 
શોમ.  

10 
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પ્રશ્ન. ૨ અ 400 કક.ન્ય.ુ (પેકટડડ) બાય લશન કયલા ભાટે તાણ અલમલની 
કડઝાઇન કયો. 20 ભીભી વ્માવ લાા બ્રેકફોલ્ટ અને 8 ભીભીની 
જાડાઇલાી ગવેટપ્રેટનો ઉમોગ કયો. 

07 

 બ મતૃબાય અને જીલીત બાયની દયેક ેનર ોઇંટય ગણતયી કયો. 
 1. કેચીનો ગાો : 15 ભી. શો રૂપ ટ્રળ 
 2. ફે કેચી લચ્ચેનો ગાો : 3 ભી. 
 3. કેચીનો યાઇઝ : 2.5 ભી  
 4.છત ય એવફેસ્ટોવનાું તયા ધાયો.  
 5.કુર ેનલ્વ : 8 

07 

  અથવા  
 બ ઉય દળાડલેર કેચીનાું દયેક ેનર ય લન બાયની ગણતયી કયો. 

1. સ્થ: ોયફુંદય જીઆઇડીવી 
2. જભીનથી કેચીની ઉંચાઇ : 22 ભી 
3. ળેડની રુંફાઇ : 30 ભી.  
4. રાર્જ ઓનીંગ  
5. જભીનનો ઢા 3 ડીગ્રી કયતા ઓછો  
6. ળેડનુું આયષુ્મ 50 લડ ધાયો.  
7. ટેયેન કેટેગયી : 2 રો. 

07 

પ્રશ્ન. ૩ અ તાણ અલમલની વરાભત તાણ ળક્ક્ત ભેલલા જુદીજુદી તાણ 
ળક્ક્તઓની થતી વયખાભણી વલે વભજાલો. 

07 

 બ એક કેંચી ભાટે ફે આઇએવએ 1007510 ભીભી નો ફનેરો તાણ 
અલમલ 10 ભીભી જાડાઇની ગવેટપ્રેટ ની ફુંને્ન ફાજુ જોડામેર છે 
અને 200 કક.ન્ય.ુનો કામડકાયી તાણફ ધયાલે છે. છેડા ભાટે 
લેલ્ડીંગની કડઝાઇન કયો. લકડળોભાું વુંધાન થમાનુું ધાયો. 

07 

  અથવા  
    

પ્રશ્ન. ૩ અ સ્ટ્રકચયરસ્ટીરની વ્માખ્મા આી તેના ાુંચ બૌવતક મલૂ્મો જણાલો. 07 
 બ ભશત્તભ કામડક્ષભતા ભાટે 12 ભીભી જાડાઇની પ્રેટો ભાટે “વીંગર 

ફોલ્ટેડ ડફર કલય ફટ્ટ જોઇ  ન્ટ” ની કડઝાઇન કયો. 4.6 ગ્રેડનાું એભ-
20 ફોલ્ટ અને Fe-410 ગ્રેડની પ્રેટનો ઉમોગ કયો.વાુંધાની 
કામડક્ષભતા ળોધો. 

07 

પ્રશ્ન. ૪ અ 4500 કક.ન્ય.ુ અક્ષક્ષમ બાય ધયાલતા એક વયુુંક્ત કોરભની કડઝાઇન 
કયો. કોરભની રુંફાઇ 3.2 ભી અને ફુંને્ન છેડા વભજાગયેર છે.  

07 

 બ 4 ભી નાું ગાાલાા રૂપ સ્ટ્રવ ભાટે એંગર રીન ની કડઝાઇન કયો. 
એંગર રીન એકફીજાથી 1.6 ભીનાું અંતયે યાખેર છે અને તેનાું 

07 
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યનો પેકટડડ બાય 3 કકન્ય.ુ છે.   
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ 2ISMC400  થી ફનાલેર વુંયકુ્ત કોરભ નાું વેકળન એકફીજાથી 
200 ભીભી નાું અંતયે ફેક-ટુ-ફેક યાખેરા છે. કોરભની મુ રુંફાઇ 5 
ભી છે અને તેનાું ફુંન્ને છેડા આફધ્ધ છે. કોરભ ય રાગતો વરાભત 
બાય ગણો. 

07 

 બ વાદી યીતે ટેકલેર ફીભની કડઝાઇન કયો. અવયકાયક રુંફાઇ 2 ભી 
અને 400 કકન્ય.ુનો પેકટડડડ ક્ષફિંદુબાય ભધ્મભાું રાગે છે.  

07 

પ્રશ્ન. ૫ અ સ્રેફ ફેઇઝની કડઝાઇન કયો: 
 1. કોરભ વેકળન ISHB300@63 કક/ભી 
 2. કોરભ યનો અક્ષીમ બાય: 1200 કકન્ય.ુ   
 3. વોઇર ધાયણક્ષભતા:250 કકન્ય.ુ/ભી2  
 4. કોંક્રીટની દાફ વાભર્થમડળક્ક્ત: 4 કકન્ય.ુ/ભી2   

07 

 બ કોરભ અને ફીભ લચ્ચેનાું સ્ટીપુંડવીટેડ જોડાણની સ્લચ્છ આકૃવત દોયો. 07 
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ 2ISMC350  થી ફનાલેર વુંયકુ્ત કોરભ નાું વેકળન એકફીજાથી 
220 ભીભી નાું અંતયે ફેક-ટુ-ફેક યાખેરા છે. કોરભની અવયકાયક 
રુંફાઇ 4 ભી છે અને કોરભ ય રાગતો વરાભત બાય 1200 કકન્ય.ુ 
છે. કોરભ ભાટે વીંગર રેવીંગની કડઝાઇન કયો. રેવીંગ ટ્ટીનો ખણૂો 
45° રો.  

07 

 બ IS:800-2007 નાું વુંદબડની ભદદથી જલાફ આો: 
1. ε ની fy=415 ન્ય.ુ/ભીભી2 ભાટે કકિંભત ળોધો. 
2. “‘Compression flange of a beam against lateral torsional 
buckling.’ ભાટે તન્મતા ગણુોતયની કકિંભત રખો. 
3. ‘વાભર્થમડ રીભીટ’ ભાટે DL+LL+CL+WL+EL ળયત ભાટે આંળીક 
વરાભતી આંકની કકિંભત રખો. 
4. 4 ભી રાુંફા ઉબા વેકળનભાું જીલીત બાય, વાદો ગાો અને 
ઇરાસ્ટીક ક્રેડીંગ ટેકાની ળયત ભાટે વલચરનની ગણતયી કયો. 
5. એક શાયભાું ચાય ફોલ્ટ લાા કનેક્ળન ભાટે ‘α’  ની કકિંભત ભેલો.  
6. Ø નુું α અને λ નાું વ ુંફુંધ દળાડલત ુું સતુ્ર રખો. 
7. દાફ વાભર્થમડ fcd ની કકિંભત ફકરીંગ ક્રાવ –C અને ત ન્મતા 
ગણુોત્તય 101 ભાટે ળોધો. (fy=260 ન્ય.ુ/ભીભી2)  

07 

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


