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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • REMEDIAL EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 360601 Date: 12-09-2013        
Subject Name: Design of Steel Structure 
Time: 03:00 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 to be Authentic. 
5. Use of IS 800-2007 , Steel Hand Book- SP -6 , IS -875 – Part III & of Non – 

Programmable Calculator is permissible.  

 
Q.1 (a) Find out Dead Load and Live load on panel points of a roof truss which has 

following data. 
1. Span of Roof Truss – 12 meter   
2.  Rise – 2.9 meter  &  Spacing of Truss – 3 meter 
3.  Roof Covering – A C Sheet with Total Nos. of Panel - 8 

07 

 (b) Find out wind Load on each panel point for the roof truss given in Q-1 ( a ) 
using following more data. 

1. Location of Truss – Anand  having 18% Permeability 
2. Life of Truss – 50 Years with Terrain Category – II and Class B 
3. Height of Truss above G.L = 10 meter with k3= 1.0 

07 

Q.2 (a) State the advantages  and Disadvantages of Welding over Bolted 
Connection 

07 

 (b) Draw the sketch of Roof Truss and show various component of its 07 
  OR  
 (b) State various steel sections with their full name available in market and 

draw neat sketches of each. Also, show the sketch ( at least Three ) of Built 
up Sections. 

07 

Q.3 (a) ISA 125 x 75 x 8 mm is required to be connected to 8 mm th. G.P in order 
to transfer axial tension factored force of  160 kN. Assume Longer Leg is 
connected to G.P.   Using 20 mm Dia M 4.6 grade bolt , Design the Bolted 
connection. Consider Fu = 410 N/mm2 . Assume machine cut plate and 
pitch of thread = 2.5 mm 

07 

 (b) Design the welded connection for the details given in Q-3 ( a ) , above , if 
shop weld is provided. Consider size of weld = 4 mm and Side Weld only. 

07 

  OR 
Q.3 (a) 2ISA 100 x 100 x 8 mm are connected to 8 mm th. G.P on either side. The 

section carries axial Compression factored  Load of 190 kN. Design Welded 
connection using 4 mm side shop weld only. 

07 

 (b) Draw the neat sketch of Ridge Joint of a roof truss , showing full details 
regarding bolted connection. Also , show details of Principal rafter , sag tie , 
Purlin and roof covering etc..   

07 

Q.4 (a) Find out Axial Tension Force carried by ISA 100 x 75 x 8 mm if it is 
connected to 8 mm th. G.P.by longer Leg.  Assume average weld length is 
250 mm. 
 

07 

 (b) Design single equal angle strut having effective length of 1.65 meter to 
carry axial compressive factored load of 100 kN. Consider fy=250 N/mm2 

07 
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  OR  
Q. 4 (a) Design single unequal angle section to carry axial factored tension force of 

120 kN. Assume Longer leg is connected and 4 Nos. 20 mm dia of M4.6 
Grade bolts  are used with a pitch of 50 mm and with edge distance of 40 
mm. 

07 

 (b) Draw the neat sketch of Battens in Built Up Column using following data. 
1. Built up Column – 2 ISLC 350 with back to back distance of 200 

mm 
2. Spacing of battens – 550 mm of  having its thickness of 8 mm 
3. Assume and show proper details of bolts to connect flanges of 

section and batten 

07 

Q.5 (a) Design unequal angle section purlin when spacing of roof truss is 3.25 
meter. The purlin is subjected to factored design load of  8 kN/meter 
including its self weight. The  angle of roof truss is 26.56 Degree. Use Fy 
=250 N/mm2 

07 

 (b) Design a cantilever steel beam to carry design factored load of 30 kN/meter 
which includes its self weight. The effective span of beam is 1.25 meter. 

07 

  OR 
Q.5 (a) Design a single lacing system for a built up column – 2ISMC 300 , 

provided back to back at 200 mm. The column carries axial factored load of 
1000 kN. The effective length of column is 4.5 meter. 

07 

 (b) Draw the neat sketch of Slab Base Foundation using following details. 
1. Column – ISHB – 300 @ 63 kg/meter 
2. Base plate – 550 x 550 x 24 mm 
3. Assume and Show  the size of Cleat Angle and Dummy Angle with 

proper welded / Bolted Connection 
4. Size of Concrete Block – 2.1 x 2.1 x 0.9 meter 
5. Show & Assume other details of Anchor Bolt with its dia. and 

length 

07 

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

જુરાતી 

. 1 અ નીચે આપવામા ંઆવેલ મા હતી ના આધાર ુફ સ ના પેનલ પો ટ પર ડડ 

લોડ અને લાઈવ લોડ શોધો. 

1. ુફ સ નો ગાળો – 12 મીટર 

2. રાઈઝ – 2.9 મીટર અને બે સ વ ચે ુ ં તર – 3 મીટર 

3. ુફ કવર ગ – એસી શીટ અને ુલ 8 પેનલ પો ટ 

07 

 બ -1 ( અ ) મા ંઆપવામા ંઆવેલ ુફ સ ના પેનલ પો ટ પર પવન ભાર 

નીચે આપવામા ંઆવેલ વધારા ની મા હતી ના આધાર શોધો. 

1. ુફ સ ુ ં થાન – આણદં ક મા ં18 % પરમીયાબીલીટ  છે. 

2. સ ની લાઈફ – 50 વ ૅ  અને ટરન કટગર  – II અને લાસ – બી 

3. સની જમીન ઉપર થી ચાઈ – 10 મીટર અને K3 = 1  

07 

  . 2 અ વે ડ ગ ના બો ટડ સાધંાની સાપે  મા ંફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો. 07 
 બ ુફ સ નો કચ દોરો અને તેના િવિવધ ભાગો બતાવો. 07 
  અથવા  
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 બ બ ર મા ંમલતા િવિવધ ટ લ સે સન જણાવો અને તેમના કચ દોરો. ઉપરાતં 

, ણ બી ટ અપ સે સન ના કચ દોરો. 

07 

  . 3 અ 160 ક   ુનો અ ીય ફ ટડ તાણ ભાર વહન કરવા માટ ISA 125 x 75 x 8 

મીમી નો ગલ સે સન તેના લાબંા છેડા થી 8 મીમી ડ  ગસેટ લેટ સાથે 

જોડવા મા ંઆવેલ છે. 20 મીમી યાસ ના M4.6 ેડ બો ટ નો ઉપીયોગ કર  

સાધંાની ડ ઝાઈન કરો. Fu= 410 /ુમીમી2 લો. મશીન કટ લેટ અને ેડ ની 

પીચ – 2.5 મીમી લો. 

07 

 બ ઉપર -3(અ) મા ંઆપવામા ંઆવેલ માહ તી નો ઉપીયોગ કર  વે ડડ સાધંા 

ની ડ ઝાઈન કરો. શોપ વે ડ ગ ફ ત બા ુ પર કરો. વે ડ ની સાઈઝ 4 મીમી 

લો. 

07 

  અથવા  

. 3 અ 190 ક   ુનો અ ીય ફ ટડ દા  ્ભાર વહન કરવા માટ 2ISA 100 x 100 x 8 

મીમી ના ગલ સે સન 8 મીમી ડ  ગસેટ લેટ સાથે બનેં બા ુ પર જોડવા 

મા ંઆવેલ છે. શોપ વે ડ ગ ફ ત બા ુ પર અને વે ડ ની સાઈઝ 4 મીમી લઈ 

વે ડડ સાધંા ની ડ ઝાઈન કરો. 

07 

 બ ુફ સ ના ર ઝ જો ટ નો સં ણુ માહ તી સાથે સચોટ કચ દોરો. તેમા ંબો ટડ 

કને શ  ્ની સં ણુ માહ તી બતાવો. ઉપરાતં , તેમા ં શીપલ રાફટર , સેગ 

ટાઈ , પલ ન અને ુફ કવર ગ ગે ની સં ણુ માહ તી બતાવો. 

07 

  . 4 અ ISA 100 x 75 x 8 ગલ સે સન 8 મીમી ડ  ગસેટ લેટ સાથે લાબંા છેડા થી 

જોડવામા ંઆવેલ છે. સે સન વારા વહન થઈ શકતો અ ીય તાણ ભાર શોધો. 

250 મીમી સરરાસ લબંાઈ ુ ંવે ડ ગ લો. 

07 

 બ 100 ક   ુ નો અ ીય ફ ટડ દા  ્ભાર વહન કરવા માટ સ ગલ ઈકવલ 

ગલ નો ઉપીયોગ કર  ટ ની ડ ઝાઈન કરો. ટ ની અસરકારક લબંાઈ 

1.65 મીટર લો. Fy = 250 /ુમીમી2 લો. 

07 

  અથવા  

. 4 અ 120 ક   ુનો અ ીય ફ ટડ તા  ્ભાર વહન કરવા માટ સ ગલ અ ઈ્કવલ 

ગલ નો ઉપીયોગ કર  ટશન મે બર ની ડ ઝાઈન કરો. ગલ નો લાબંો ભાગ 

જોડાયેલ રાખો. 20 મીમી યાસ ના 4 નગં M4.6 ેડ ના બો ટ 50 મીમી ની 

પીચ અને 40 મીમી ના છેડા ના તર રાખી ઉપીયોગ મા ંલેવા. 

07 

 બ બી ટ અપ કોલમ સે સન મા ં બે ન નો ઉપીયોગ કર  અને નીચે આપવા મા ં

આવેલ માહ તી ના આધાર સચોટ કચ દોરો. 

1. બી ટ અપ કોલમ - 2 ISLC 350 , બેક ુ બેક તર 200 મીમી 

2. બેટન વ ચે ુ ં તર – 550 મીમી અને બેટન 8 મીમી ડ  

3. સે સન ની લજ અને બેટન ના બો ટ જોડાણ ગે ની યો ય માહ તી 

07 
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ધાર ,  તેને બતાવો. 
 

  . 5 અ સ ગલ અ ઈ્કવલ ગલ નો ઉપીયોગ કર  પલ ન ની ડ ઝાઈન કરો ક યા ં

બે મીક સ વ ચે ુ ં તર 3.25 મીટર છે. પલ ન પર ફ ટડ ડ ઝાઈન ભાર 

8 ક   ુ/ મીટર છે ક મા ંપલ ન ુ ંપોતા ુ ંવજન ઉમેરાયે  ્છે. ુફ સ નો 

ગલ 26.56 ડ ી છે. Fy = 250 /ુમીમી2 લો. 

07 

 બ ફ ટડ ડ ઝાઈન ભાર 30 ક   ુ / મીટર ક મા ં બીમ ુ ં પોતા ુ ં વજન 

ઉમેરાયે  ્છે તે વહન કર  શક તેવા કટ લીવર બીમ ની ડ ઝાઈન કરો. બીમ નો 

અસરકારક ગાળો 1.25 મીટર છે. 

07 

  અથવા  

. 5 અ બી ટ અપ કોલમ - 2 ISMC 300 , બેક ુ બેક તર 200 મીમીમાટ સ ગલ 

લેસ ગ સી મ ડ ઝાઈન કરો. કોલમ 1000 ક .  ુનો અ ીય ફ ટડ દા  ્ભાર 

વહન કર છે. કોલમ ની અસરકારક લબંાઈ 4.5 મીટર છે. 

07 

 બ લેબ બેઝ પાયા માટ નીચેની માહ તી નો ઉપીયોગ કર  સચોટ કચ દોરો. 

1. કોલમ - ISHB – 300 @ 63 ક . ામ / મીટર 

2. બેઝ લેટ – 550 x 550 x 24 મીમી 

3. લીટ ગલ અને ડમી ગલ ુ ંમાપ ધાર  અને તેમા ંવે ડડ અથવા 

બો ટડ જોડાણ સચોટ ર તે બતાવો. 

4. ક ીટ લોક ુ ંમાપ - 2.1 x 2.1 x 0.9 મીટર 

5. કર બો ટ નો યાસ અને તેની લબંાઈ ધાર  સચોટ ર તે બતાવો. 

07 

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