
استراکچرهاى فلزى ساختمانى
steel structure manufacturer

خانه آفتاب شرق



WAVY WEB سیستم سازه اى فوالدى پیش ساخته ، 
محصولى از شرکت خانه آفتاب شرق راه حلى ایده آل 
براى ساخت ساختمان هاى فلزى کوتاه مرتبه و سوله 

ها است.

ویژگى اصلى این سازه ها استفاده از جان چین دار در 
با نورد ورق  ساخت تیر ورق ها میباشد. در این روش 
و  جداول  با  مطابق  سینوسى  استاندارد  فرم  به  جان 
مشخصات فنى zeman stahl ، مقاومت و استحکام 
این  یابد.  مى  افزایش  توجهى  قابل  میزان  به  مقاطع 
مقدار مى تواند نسبت به مقاطع هم ارز با جان تخت تا 
%60 مقاومت بیشتر را تأمین کند و معنى آن اینست که 
مقاومت  با  دار  چین  جان  با  مقطع  یک  ساخت  هزینه 
الزم مشخص، نسبت به مقطع معمولى با مقاومت مشابه 

ممکن است تا %40 کاهش یابد.

در عین حال به جهت شکل خاص هندسى سازه ، کلیه 
اندازه  به  برش  جمله  از  تولید  و  طراحى  مراحل 
به  بایست  الزامًا مى  و جوشکارى  مونتاژ  سوراخکارى، 
صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از نرم 
بر  افزار عالوه  نرم  این  پذیرد.  انجام  افزارى مخصوص 
خطاى  حذف  با  که  تولید  اتوماسیون  پروسه  هدایت 
انسانى دقت و کیفیت باالى محصول را تضمین میکند، 

خدمت دیگرى را نیز به کاربران ارائه مى نماید:

 ، هزینه  برآورد  و  بها  آنالیز  افزار  نرم   WAVY WEB
توسط شرکت خانه آفتاب شرق توسعه داده شده و به 
آدرس  به  شرکت  سایت  وب  روى  بر  رایگان  صورت 
کاربران  دسترس  در   www.khanehaftab.com
قرار دارد. شما میتوانید تنها با اسکن QRCode  زیر از 
، بدون محدودیت  افزار  قابلیت هاى کاربردى این نرم 
پروژه  از  دقیق  هزینه  برآورد  و  نمائید  استفاده  زمانى 
فاکتور مشاهده و  قالب پیش  را در  نظرتان  هاى مورد 

آنهارا مقایسه نمایید. www.wavyweb.ir

معرفی محصوالت
۷ دسته بندی ساختمان ها از نظر اهمیت  

رفترها    9

16 ستون ها  

30 قطعات 





دسته بندى ساختمان ها

 از آنجایى که ساختمان هاى با اهمیت خیلى زیاد براساس نیاز هاى زیر بنایى و توسط دستگاه هاى حکومتى ساخته مى شوند
 ، جزئیات و نقشه هاى اجرایى آنها نیز توسط دستگاه هاى حکومتى و بر اساس ضوابط خاص خود تصویب میگردند. بنابراین

 تنها در پروژه هایى که در گروه هاى 2، 3 و 4 قرار مى گیردt،استفاده از محصوالت                        امکان پذیر مى باشد
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WAWY WEB 

table1604.5 IBC 2018 -1جدول

جدول 2- دسته بندی کاربری ها بر اساس رضیب اهمیت ساختامن

معرفی محصو�ت
Product introduction
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 رفتر ها
Rafters

   
            

 
    

   

  

 

 

  

 

   

 

 

  
 

   

   

  

 
 

St-MWFRS-CE                      
St-MWFRS-CEE                      

St-MWFRS-CEC                      

St-MWFRS-CEW                      

St-MWFRS-CEH                      
St-MWFRS-CECE                      
St-MWFRS-CECS                      

St-MWFRS-CM                      
St-MWFRS-CMC                      

St-MWFRS-CMH                      

St-MWFRS-CC                      

St-MWFRS-CCC                      

St-MWFRS-CCH                      

 
 

St-MWFRS-RGCS 
 

                     

St-MWFRS-RCMS 
 

                     
St-MWFRS-RMSI 

 
                     

   

St-MWFRS-CE Eave Column

St-MWFRS-CEE Exterior Eave Column

St-MWFRS-CEC Eave Column with Crane Support     

St-MWFRS-CEW Weight Eave coulmn
       

 5 
St-MWFRS-CEH High Eave Column     

St-MWFRS-CECE  Exterior Eave Column with Crane
support

    

St-MWFRS-CEHE  Exterior High Eave Column     

St-MWFRS-CECS Straight Eave Column with Crane 
Support

St-MWFRS-CM Middle Column

St-MWFRS-CMC Middle Column with Crane Support 

St-MWFRS-CMH High Middle Column

St-MWFRS-CC Center Column

St-MWFRS-CCC Center Column with Crane Support

St-MWFRS-CCH  High Center Column

St-MWFRS-RGCS  Clear Span Gable

St-MWFRS-RCMS Clear Multi Span

St-MWFRS-RMSI Multi Span With Interior Column
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[

اتصل تاج به تیر اصلى

اتصال (هانچ به سر ستون پروانه اى) به تیر اصلى

St-MWFRS-R-BT - سرستون پروانه اى

St-MWFRS-R-MB - تیر  اصلى

St-MWFRS-C-VL - اتصال پروانه

St-MWFRS-R-XB - تیر اکستنشن

اتصال اکستنشن به تیر اصلى

St-MWFRS-R-RC - اتصال تاج

St-MWFRS-R-HN - هانچ

St-MWFRS-C-EV - اتصال کنج

اتصال هانچ به ستون

رفتر چند دهانه

St- MWFRS-RCMS
Clear Multi Span Details
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St-MWFRS-R-T

(T) به تیر اصلىتاج (T)اتصال تاج

St-MWFRS-C-TC

(T) اتصال

St-MWFRS-R-RC - اتصال تاج

اتصال ماهیچه به تیر مستقیم

اتصال ماهیجه به تیر اصلى

[

[

[[

[ St-MWFRS-R-MC   -  ماهیچه

[ St-MWFRS-R-STB  -  تیر مستقیم

رفتر چند دهانه با ستون وسط

St- MWFRS-RMSI
Multi Span With Interior Column Details

[

[St-MWFRS-R-HN - هانچ

[

[
St-MWFRS-R-MB - تیر  اصلى

اتصال هانچ به تیر مستقیم]
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[

[

[ [

[

[

اتصال اکستنشن به تیر اصلى

St-MWFRS-R-RC

اتصال تاج

St-MWFRS-R-MB

تیر  اصلى

اتصال هانچ به تیر اکستنشن

St- MWFRS-RGCS
Gable Clear Span Rafter Details

 رفتر گیبل تک دهانه

St-MWFRS-R-HN - هانچ

St-MWFRS-R-XB - تیر اکستنشن
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St-MWFRS-C-TR    -    تنه غیر منشورى ستون هاى کنارى 

[

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندى St-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى

[[

St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج[

St-MWFRS-CE

ستون کنارى کوتاه

In door

ستون ها
Columns
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In door

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندىSt-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى
[ [

[St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج

[
St-MWFR-C-XTR  -  تنه غیر منشورى ستون کنارى (رو به بیرون)بادبندى

ستون کنارى کوتاه -رو به بیرون

St-MWFRS-CEE
St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج

St-MWFRS-C-CR  -  نگهدارنده بار زنده مضاعف براى ستون هاى کنارى

St-MWFRS-C-TR    -    تنه غیر منشورى ستون هاى کنارى 

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندى St-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى

[

[

[

[[

ستون کنارى با نگهدارنده بار زنده مضاعف

St-MWFRS-CEC

In door
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[

St-MWFRS-C-TR    -    تنه غیر منشورى ستون هاى کنارى 
[

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندىSt-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى
[ [

St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج [

St-MWFRS-C-ERS  -  ارتفاع دهنده ستون کنارى

ستون کنارى بلند

St-MWFRS-CEH

In door

[

[

[

St-MWFRS-C-TRS

تنه منشورى

ستون کنارى- سنگین

St-MWFRS-CEW

St-MWFRS-C-CRW

نگهدارنده بار زنده مضاعف براى ستون هاى کنارى سنگین

Out door

St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج
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Out door

[

St-MWFRS-C-TR    -    تنه غیر منشورى ستون هاى کنارى 
[

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندىSt-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى
[ [

St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج [

St-MWFRS-C-ERS  -  ارتفاع دهنده ستون کنارى

ستون کنارى بلند رو به بیرون

St-MWFRS-CEHE

Out door

St-MWFRS-C-EV  -  اتصال کنج

St-MWFRS-C-CRE  -  نگهدارنده بار زنده مضاعف براى ستون هاى کنار  رو به بیرون

St-MWFRS-C-TR    -    تنه غیر منشورى ستون هاى کنارى 

St-MWFRS-C-H  - پایه ستون هاى  کنارى غیر بادبندى St-MWFRS-C-Hb - پایه ستون هاى کنارى بادبندى

[

[

[

[[
ستون کنارى- با نگهدارنده بار زنده مضاعف رو به بیرون

St-MWFRS-CECE

Out door
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[

[

[

[

[

St-MWFRS-CC

ستون وسط کوتاه

St-MWFRS-R-T  -  تاج T
St-MWFRS-C-TC  -  اتصال T

St-MWFRS-C-TRS

تنه منشورى

St-MWFRS-C-HCb

پایه مفصلى  ستون هاى مشترك (بادبندى)

St-MWFRS-C-HC

پایه مفصلى ستون هاى مشترك (غیر بادبندى)

[

St-MWFRS-R-BT

سرستون پروانه اى [

[

[

St-MWFRS-C-VL  -  اتصال پروانه
[

ستون مشترك کوتاه

St-MWFRS-CM

St-MWFRS-C-TRM  -  تنه ستون وسط و مشتر ك ساده

St-MWFRS-C-HCb

پایه مفصلى  ستون هاى مشترك (بادبندى)

St-MWFRS-C-HC

پایه مفصلى ستون هاى مشترك (غیر بادبندى)
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[

[

[

[

St-MWFRS-CCC

ستون وسط با نگهدارنده بار زنده مضاعف

St-MWFRS-R-T  -  تاج T
St-MWFRS-C-TC  -  اتصال T

St-MWFRS-C-MCR

نگهدارنده بار زنده مضاعف
  (ستون هاى وسط ومشترك)

St-MWFRS-C-TRS

تنه منشورى St-MWFRS-C-HMC

پایه  مخصوص ستون وسط و ستون مشترك بلند
و با نگهدارنده بار زنده مضاعف

[

[St-MWFRS-R-T  -  تاج T [St-MWFRS-C-TC  -  اتصال T

[ St-MWFRS-C-TRS

تنه منشورى

[

[

St-MWFRS-C-HMC

پایه  مخصوص ستون وسط و ستون مشترك بلند
و با نگهدارنده بار زنده مضاعف

 ستون وسط بلند

St-MWFRS-C-MRS

ارتفاع دهنده ستون

St-MWFRS-CCH
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Product ID

St-MWFR-C-CR

نگهدارنده بار زنده مضاعف براى ستون هاى کنارى

Product ID

St-MWFR-C-MCR

نگهدارنده بارزنده مضاعف ستون هاى وسط و مشترك

Product ID

St-MWFR-C-TC

(T) اتصال

Product ID

St-MWFR-C-ERS

ارتفاع دهنده ستون کنارى

Product ID

St-MWFR-C-MRS

ارتفاع دهنده ستون هاى وسط و مشترك

Product ID
St-MWFR-C-CR

نگهدارنده بار زنده مضاعف براى
ستون هاى کنارى با تنه منشورى 

Product ID

St-MWFR-C-HMC

پایه مخصوص ستون وسط و ستون مشترك
بلند و با نگهدارنده بار زنده مضاعف

Product ID

St-MWFR-C-VL

اتصال پروانه

قطعات
Parts
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Product ID

St-MWFR-TRM

تنه ستون مشترك ساده

Product ID

St-MWFR-C-XTR

تنه غیر منشورى ستون کنارى(رو به بیرون)

Product ID

St-MWFR-C-TR

تنه غیر منشورى ستون کنارى

Product ID

St-MWFRS-C-CRW
Product ID

St-MWFRS-C-CRE

نگهدارنده بار زنده مضاعف
 براى ستون هاى کنار  رو به بیرون

 نگهدارنده بار زنده مضاعف براى
ستون هاى کنارى سنگین

Product ID

St-MWFR-C-H

پاشنه ستون کنارى (غیر بادبندى)

Product ID

St-MWFR-C-Hb

پاشنه ستون کنارى ( بادبندى)

Product ID

St-MWFR-C-HCb

پاشنه مفصلى ستون هاى
مشترك (بادبندى)

پایه مفصلى ستون هاى
مشترك (غیر بادبندى)

Product ID

St-MWFR-C-HC

Product ID

St-MWFR-C-TRS

تنه منشورى
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Product ID

St-MWFRS-R-T

 (T) تاج

Product ID

St-MWFRS-R-BT

       سرستون پروانه اى

Product ID

St-MWFRS-R-MC

ماهیـچـه

Product ID

St-MWFRS-R-MB

تیــراصلــى 

Product ID

St-MWFR-R-STB

تیر مستقیم

Product ID

St-MWFR-R-XB

تیر اکسنتشن
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