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ساختمانماتیا

در.شدتاسیسآالتماشینصنعتدرکارشروعبا1۹۷۰سالدرکامپوزیتروسگروه

نیمبتهایحلراهطراحان،وکنندگانتهیهتولیدکنندگان،ازگروهیهمتبه2۰۰۸سال

برق،عتصنجاده،صنعتگاز،ونفتنقل،وحملزمینهدرژئوسنتتیکوکامپوزیتموادبر

میلگردهایتولیددرراسازوساختوبرقوآبمسکن،هایزیرساختنظامی،صنایع

اینمحصوالتکلیه.نمودارائهمتریمیلی2۴تا۴گالسفایبرجنسازشدهتقویت

میروسیهوالمللیبیناستانداردهایبامطابقوPULTRUSIONروشاساسبرشرکت

.باشد

کامپوزیتروسگروه

ش ماتیا مجموعه ای تشکیل شده بر محور دان

ان و تجربه در حوزه مهندسی و صنعت سـاختم 

ای می باشد کـه بـا هـدن شناسـایی نیازمنـدیه     

اسب صنعت ساختمان کشور، یافتن راه حل من

یـد  مبتنی بـر خالییـت و سـپس نـوآوری و تول    

محصــول، معرفــی، مشــاوره فنــی و در نهایــت  

ارائــه و فــروش محصــول بــه فعــاالن صــنعت  

.ساخت تاسیس شده است

ماتیــا ســاختمان بــا بــاور بــه رــرورت نــوآوری 

ان، برای ارتقاء و بهینـه سـازی صـنعت سـاختم    

ربخش نوآوری بی انتها و مستمر برای بهبود اث

فراینــدهای ســاختمانی را ماموریــت ســازمانی

خود می دانـد و بـه یـاری خداونـد همـواره در      

.این راستا تالش خواهد نمود
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FRP؟چیست

FRP مخففFiber Reinforced Polymer

یان می به معنای پلیمر تقویت شده توسط ال

کـه  یک نوع ماده ی نسبتا جدید است. باشد

ــت و    ــبک وزن اس ــاالیی دارد، س ــت ب مقاوم

ایـن مـاده بـیش از    . مسئله خوردگی نـدارد 

سال است که پدیدار شده و به عنـوان 15

یک مـاده کـاربردی در بسـیاری از مـوارد از     

ه اســتفادســازه  جملــه کاربردهــای مهندســی 

.می شود

برای کاربردهـای مهندسـی   FRPاستفاده از 

ســال گتشــته رشــد ســریعی 15ســازه طــی 

ل این مورد می توانـد بـه دلیـ   . داشته است

کاهش مداوم هزینـه، افـزایش اطالعـات از    

فاده که اسـت )خصوصیات اساسی کامپوزیت 

از آن در کاربردهای خاص و ویژه را بیشـتر 

 safety)و کــاهش رــریب ایمنــی  ( کــرده

factor )  در پروژه ها و نزدیک تر شدن بـه

هـا  FRPهمچنـین  . مرز های اطمینـان باشـد  

و در مقایسه با مـواد مرسـوم از یبیـل فلـز    

. بتن مزیت های بیشماری دارند

FRPمحصوالت

میلگردها، مش، شامل FRPمحصوالت 

ــدون هــای  وریــه هــا،  ــوار و تان ــل، ن کاب

.باشدپروفیل ها می و پیش تنیده 



FRPانواع

FRPندمی تواپلیمریماتریس.شودمیتشکیلالیانوپلیمریماتریسجزءدواز

رموپالستتیا(اپوکسیرزینوفنولیکرزیناستر،پلیرزینمانند)ترموستپلیمرهای

درماتریسنوعترینمصرنپرکهباشد(...وآمیدپلیاتیلن،پلیپروپیلن،پلیمانند)

.استاپوکسیرزینمختلفصنایع

FRPساساهمینبرکهباشدبازالتوآرامیدکربن،شیشه،نوعازتواندمینیزالیان

.کنندمیبندیطبقهراها

CFRP-Carbon F iber  

Re in forced  Po lymer1

الیان کربن 

2

شیشهالیان

3

الیان بازالت 

4

آرامیدالیان

GFRP-Glass  F iber  

Re in forced  Po lymer

BFRP-Basa l t  F iber  

Re in forced  Po lymer

AFRP-Aramid  F iber  

Re in forced  Po lymer

۴
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GFRP

GFRP  یشـه  به معنای پلیمر تقویت شده توسـط الیـان ش

ال و الیان شیشـه بـه علـت مقاومـت، سـختی بـا      . می باشد

یار ارزان بــودن، بــرای تولیــد محصــوالت کــامپوزیتی بســ 

اســتفاده از ایــن. مــورد اســتفاده و اســتقبال یــرار دارد

فاده الیان در مقاوم سازی سازه های بتنی نیز مورد اسـت 

ن به همین علت در بسیاری از کشور هـای جهـا  . می باشد

اسـتفاده  GFRPاز الیان شیشه برای تولید میلگرد های 

.می کنند

در صنعت ساختمان و مهندسی سازهGFRPمیلگرد های 

ن ها به عنوان نوین ترین مصـال  سـاختمانی بـرای اهـدا    

ســاخت، مقــاوم ســازی و بهینــه ســازی لــرزه ای مــورد       

امـروزه سیسـته هـای تقویـت    . استفاده یـرار مـی گیـرد   

ت، به علت مزایای باالی خود از یبیـل کیفیـ  GFRPتوسط 

بــازدهی فنــی و ســهولت اجرایــی بســیار بــاال، بــه عنــوان 

بهتــرین روش هــا جهــت ســاخت پــروژه هــای متفــاوت و   

مـر  گفتنی اسـت ع . مقاوم سازی سازه ها مطرح می باشند

5۰و دوام میلگرد های فلزی در بهترین شـرایط در بـتن   

در GFRPســال بــوده، در حــالی کــه در مــورد میلگــرد      

.سال برآورد شده است12۰بدترین شرایط 

ر د"میـر "روس ها اولین بار در ساخت ایسـتگاه فاـایی   

آن فاا از این محصول به علـت سـبکی و مقاومـت بـاالی    

از بعـدها کشـور آمریکـا در ایـن صـنعت     . استفاده کردند

ن همه کشور ها پیش افتاد و امروزه میلیونهـا دالر از ایـ  

.صنعت کسب درآمد می کند

ن شــرکت ماتیــا ســاختمان بــه عنــوا

ت نمایندگی رسـمی روس کامپوزیـ  

GFRPدو محصول میلگـرد و مـش   

ــه دارای   ــرکت را کــــ ــن شــــ ایــــ

ــانی  ــتانداردهای جهـ ــیه، )اسـ روسـ

اسـت، ارائــه مــی  ( کانـادا و آمریکــا 

ــد ــیه مهندســی و  . نمای ــین ت همچن

ــی و    ــا طراح ــرکت ماتی تخصصــی ش

ه بازطراحی های الزم بـرای اسـتفاد  

ز از این نوع میلگرد و مش ها را نی

.انجام می دهد

GFRP

Mesh

Armature

GFRP
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GFRPمصرن جهانی میلگردهای 

ــا در حــال گســترش اســت GFRPاســتفاده از میلگــرد هــای   امــروزه . در دنی

آورده انـد، از  GFRPکشورهای زیادی در جهان رو به استفاده از میلگرد های 

نـد،  جمله آمریکا، کانـادا، آلمـان، انگلـیس، فرانسـه، ایتالیـا، روسـیه، چـین، ه       

... . ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، برزیل، امارات و

منتشر کرده، پیش بینـی مـی   Global Market Insightطبق آماری که سایت 

درصد بر میزان تقارای میلگردهـای  2۰ساالنه در حدود 2۰2۴شود تا سال 

GFRPافزوده شود.

را به تفکیـک منـاطق مختلـف جهـان در     GFRPنمودار زیر مصرن میلگرد های 

.نمایش می دهد2۰1۴سال 

ر ایستگاه فضایی می
روسیه، نخستین 
GFRPپروژه استفاده از 



۷

هایمیلگردمصرنمیزانافزایشبینیپیش

GFRPتیصنعکشورهایبرمصرنبازارتمرکزو

یلپتانسمحصولاینمیدهدنشانپیشرفتهو

.داشتخواهدسازوساختصنعتدرباالیی

کشورهایخصوصبهوجهانسراسردرGFRPمیلگردهایزیادمصرنرغهعلی

وGFRPهایمیلگردازناکافیشناختدلیلبهایراندرمتاسفانهصنعتی،وپیشرفته

،ورانهفناتغییراتبرابردرتاخیرولختیآن،ازاستفادهامتیازهایومزایاخصوصا

قدانفومهندسیهایشرکتپایینپتیریریسکالمللی،بینتحریه هایبرخیوجود

نکردهپیدارواجهنوزایران،درGFRPمیلگردهایباهاسازهطراحیفراگیردانش

ایجادابساختصنعتکارآمدیوکیفیارتقایماموریتراستایدرماتیاشرکت.است

واستانداردهابرمبتنیوGFRPمیلگردهایباهاسازهبازطراحیوطراحیفنیدانش

یناازکافیشناختایجادباتااستتالشدرالمللی،بینمعتبرهاینامهآیین

زمانعزیکشوردرراساختصنعتآیندهوپیشرفتهفناوریاینکشور،درمحصول

.برداردکشورعمرانیصنعتدرمههگامیونمودهترویج
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فوالدیبهنسبتGFRPمیلگردهایمزایای

:میلگردتامینهزینه-1
هایردمیلگازاستفادهفوالدی،میلگردییمترفتنباالعلتبه

GFRPدرکهطوریبه.استایتصادیوصرفهبهالعادهفوق
هایمیلگردبهنسبتراهزینه%25حدایلهاپروژهازبسیاری
ازاستفادهصورتدرهزینهکاهشعلل.دهدمیکاهشفوالدی
:استشرحبدینفوالدیجایبهGFRPمیلگرد

میلگردهایبرابر۴فوالدی،میلگردهایچگالی:چگالیکاهش(الف
GFRPاست.

برابرGFRP،3میلگردهایکششیمقاومت:معادلیطرکاهش(ب
لگردمیازتوانمیهاپروژهدربنابراین.استفوالدیمیلگردهای

.مودناستفادهفوالدیبهنسبتتریپایینیطرهایدرGFRPهای
:میلگرداجرایهزینه-2

طراحیدرمیلگردهاوزنبرابری۸حدودکاهشبهتوجهبا(الف
.کندمیپیداچشمگیریکاهشاجرادستمزدسازه،کل
والدیفهایمیلگردازترآسانبسیارهامیلگردنوعاینبرش(ب

.است
.استترسریعوترآسانبسیارGFRPهایمیلگرداجرای(ج
:حملهزینه-3

بهنسبتGFRPمیلگردهایمخصوصوزنبودنکهدلیلبه(الف

اندازهبه)فوالدی
1

4
بهکوچکترمقطعسط سازیمعادلنیزو(

جابهباریکبابیشتریمیلگردمقداربرابری،سهکششیتابعلت
شودمیمنتقلجایی
راآنهاتوانمیGFRPمیلگردهایبستهنبودنجاگیردلیلبه(ب
.کردجابجامختلفنقلیهوسایلبا
انبارش-۴
میکوچک،یطرهایدرGFRPمیلگردهاینسبیانعطاندلیلبه

محدودفاایدرونمودآوریجمعحلقویصورتبهراآنهاتوان
.نمودانبار



۹

هایمیلگردازباالتربرابر3حدوددرGFRPمیلگردکششیمقاومت-5
.استفوالدی

بسیارفوالدبامقایسهدرGFRPهایمیلگردوزنبهمقاومتنسبت-6
.ودشمیسببراساختمانمردهبارکاهشبنابراینباشد،میباالتر

شدنکوتاهبهمنجرکهفوالدبهنسبتبتنبهمناسببسیارچسبندگی-۷
.شدخواهدمهاریووصلهطول
ازاستفادهخوردگی،برابردرGFRPهایمیلگردباالیمقاومتعلتبه-۸
هایسازهماننددارندیرارخوردگیمعرضدرکههاییسازهدرآن

زدایخهاینمکمعرضدرکهسازه هاییها،پلعرشهها،اسکلهدریایی،
.باشدمیمناسببسیاردارندیرار
.هستندحرارتیوالکتریکیعایقGFRPهایمیلگرد-۹

مکاندرآنازاستفاده،GFRPهایمیلگردفلزیغیرماهیتعلتبه-1۰
هایاتاقمانند)داردوجودحساسیتمغناطیسیمیدانلحاظازکههایی
MRI)شودمیپیشنهادشدتبه.
خوردگیبرابردربودنمقاومعلتبهبتنیپوششکاهش-11
هاسقفرخامتکاهشامکان:الف
کهرخامتبایطعاتدراستفادهامکان:ب
مصرفیبتنحجهکاهش:ج



ایسه به دلیل اینکه این نوع میلگرد در مق

ــوالدی دارای وزن    ــای فـــ ــا میلگردهـــ بـــ

ل مخصوص پایین تری است، انبارش و حم

ــای فــوالدی      ــبت بــه میلگرده ــز نس آن نی

ــین      ــود  همچن ــد ب ــر خواه ــاده ت ــیار س بس

ــه در   ــای فــــوالدی کــ بــــرخالن میلگردهــ

متری موجود هستند، 12الی 6شاخه های 

مطابق درخواسـت  GFRPطول میلگردهای 

خریدار بوده کـه ایـن مطلـب باعـا آسـان      

شــدن جابجــایی و انبــارش ایــن میلگردهــا

به امکان ارائه ی این نوع میلگرد. می گردد

میلی متر نیز فراهه۸صورت کالن تا یطر 

ــر  . اســت ــرد یط ــر  ۸میلگ ــی مت GFRPمیل

میلـی متـر فـوالدی    12معادل میلگرد یطـر  

(A III )می باشد.

GFRPیابلیت حمل و انبارش آسان میلگرد 

1۰



آسانبرشنیزودلخواهطولهراستفاده
GFRPآرماتورهای

ی در هنگام استفاده از آرماتورهای فوالدی شاخه  ای، هنگام

ایـد از  که به یطعاتی با طول بیش از طول شاخه نیاز باشد، ب

کـار  یک شاخه آرماتور دیگر استفاده کرد که موجب تاعیف

می باشد  در حـالی کـه   ( overlap)به وصلهمی گردد یا نیاز 

به راحتی می توان طول مورد GFRPبا استفاده از کالن های 

.ردنظر را بدون نیاز به هیچ وصله ای از کالن برید و جدا ک

ده ی همچنین سهولت بریده شدن این محصول امکان اسـتفا 

.دبسیار راحت تر از فوالد را برای استفاده فراهه می کن

الدی نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بر خـالن میلگردهـای فـو   

به طور خودکار کامالً باز می شوند وGFRPرول، میلگردهای 

.نیلزی به باز کردن کالن نیست

11
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GFRPبتن ریزی کمتر با استفاده از آرماتورهای 

اظـت از  به منظور حفزیر آرماتور یا در هنگام استفاده از آرماتورهای فوالدی باید مقداری بتن رو 

دی بـا  بـا جـایگزینی آرمـاتور فـوال    . گیرد کـه بـه آن پوشـش بـتن مـی گوینـد      خوردگی میلگرد یرار 

ایـن مطلـب در حجـه کلــی    . مـی تـوان مقــدار ایـن بـتن پوشـش را کــاهش داد     GFRPآرماتورهـای  

. بتن ریزی باعا صرفه جویی یابل توجهی در هزینه ی بتن ریزی می گردد

ه ابعاد سازه ای خصوصـًا در رـخامت سـقف هـا و کمتـر شـدن بـار مـرد        شدنکوچکترمههنکته

.ساختمان است



فوالدبهنسبتGFRPمیلگردهایمعایب

13

.دارندتردشکنرفتارزیرانیستند مناسبطراحیدرپالستیکنواحیبرای.3

.نیستندمقاومآتش،مستقیهشعلهبرابردرGFRPمیلگردهای.۴
بتنیپوشششود،میاستفادهبتنیهایسازهدرمیلگردهاازاینکهبهتوجهبا

زنیفوالدیمیلگردهایازحتیکههمانطور.دهدمیپوششرارعفاینسازه،
فوالدیمیلگردبینتفاوتیموروعایندر.کندمیحفاظتشدگی،ذوببرابردر
.نیستGFRPو

.دباشنمیفوالدسادگیبهوبودههمراهمالحظاتیباGFRPمیلگرددرخهایجاد.1
:نقصرفعراهکار

ربآمادهخاموتوشدهخهمیلگرددریافتولیستوفراساسبردهیسفارش
خهعملیاتحتنازناشیسرعتافزایشباعاحتیموروعاین).نقشهاساس
(.شودمیکارگاهدرکاری

کهاجزاییکلیبطوروتیرهابرخیوستوندرGFRPهایمیلگردازاستفاده.2
.شودنمیتوصیهنیستند،کنترلنیرو

:نقصرفعراهکار
یکدرGFRPوفوالدیآرماتورهایترکیبباسازههاینقشهبازطراحییاطراحی
.باشدمیپتیرامکانکامالًسازه



GFRPمیلگردوفلزیمیلگردخواصمقایسه

Metallic 
reinforcement 

class
A-III (A400C)

Characteristics GFRP reinforcement

Steel Material
Fiber glass, soaked in a 

polymer based on epoxy resin

390
Ultimate tensile strength 

(MPa)
1200

200 000
Modulus of elasticity 

(MPa)
55 000

25 Elongation (%) 2.2

Subject to 
corrosion

Corrosion resistance to 
aggressive media

Not subject to corrosion

Is a heat-
conductive 

Heat conduction Is not heat-conductive

Conducts 
electricity

Electroconductivity
Non-conducting – is a 

dielectric

6-80 Produced profiles 4-20

The rods of 
length 6-12 m

Length
According to costumer 

request

Is 
environmentally 

friendly

Environmentally 
friendly  

Is not toxic, the degree of 
impact on humans and the 

environment belongs to the 4 
hazard class (low hazard)

In accordance 
with building 

standards 
Longevity

Predicted  life at least 80 
years

1۴



GFRPمشوفلزیمشخواصمقایسه

Mesh 
wire (VR)

Indicators
Composite 

mesh

3
The diameter of the rod 

(wire), (mm)
2.2

550 Tensile strength, (MPa) 1550

400
Breaking force rod 

(wire), (kgf)
790

2.00 Relative extension, (%) 2.50

56
Thermal conductivity, 

(W/m°C)
0.46

2 220
Weight per unit area, 

(g/m2)
360

Conductor Conductivity Dielectric

Prone Corrosion resistance
High 

stability

Prone Magnetic characteristics
Is not 

magnetized

Not rated
Bond strength, shear 

(kgf)
Thirty

Not rated Bond strength, Peel (kgf) 20
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GFRPمیلگردعملکردیخصوصیات

یتی رفتار میلگردهای کامپوز

ــتیک و  ــامال االســــــــ کــــــــ

بت برگشت پتیر بـوده و نسـ  

ک بــه فــوالد کــرنش االســتی 

بیشــتری را از خــود نشــان   

همچنین در رابطـه  . می دهد

ــت     ــه مقاوم ــان شیش ــا الی ب

ــا  ــی تـــــــ 3۰۰۰کششـــــــ

شی مگاپاسکال و مقاومت بر

ده مگاپاسکال ثبت ش5۰تا 

ــت ــرد  . اسـ ــین میلگـ همچنـ

GFRPبا چسبندگی مناسبی

.داردبتن 
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مـی تـوان از میلگردهـای بـا یطـر کـوچکتری       GFRPدر هنگام اسـتفاده از میلگردهـای   

ا نیز نسـبت  همچنین فاصله بین میلگرد ه. نسبت با میلگردهای فوالدی استفاده نمود

ن بـا توجـه بـه ایـن مطلـب مـی تـوان ازحجـه و وز        . به میلگرد فوالدی بیشتر مـی شـود  

میلگرد کمتری در پروژه استفاده نمـود، کـه ایـن مطلـب هـه موجـب کـاهش هزینـه ی         

.ساخت و هه موجب سبک سازی سازه می گردد

امکان استفاده از میلگرد با یطر پایین تر و فاصله بیشتر
نسبت به فوالد

1۷



نامهآیینمطابقفلزیجایبهFRPمیلگردجاگتاری
کاناداواروپا

Metallic reinforcement class
GFRP reinforcement

Weight ratio 
of metal to 

GFRP

A-III (A400C)
Weight per 

length
Length per 

weight
Diameter

Diamet
er

Length per 
weight

Weight 
per length

(kg/m) (m/ton) (mm) (mm) (m/ton) (kg/m)

0.22 4 505 6 4 50 000 0.02 11.0 

0.4 2 532 8 4 50 000 0.02 20.0 

0.62 1 621 10 6 27 770 0.036 17.2 

0.86 1 126 12 8 12 500 0.08 10.8 

1.21 826 14 10 7 140 0.14 8.6 

1.58 633 16 12 4 347 0.23 6.9 

2 500 18 14 3 125 0.32 6.3 

2.47 405 20 16 2 272 0.44 5.6 

2.98 336 22 18 1 724 0.58 5.1 

3.85 260 25 20 1 370 0.73 5.3 

1۸



1۹

GFRPمیلگردهایکاربرد

هاساختمانندانسیونوف•

سقفهایدالومنفیطبقاتحائلدیوارهای•

هاجادهوهابزرگراهبتنیروسازی•

هاپل(Deck)عرشه•

(Soft-Eyes)برایمناسبومتروتونلیبیلازهایتونلداخلبتنیپوشش•

خاکتحکیهونیلینگ•

Marine)دریاییهایسازهوهااسکلهبتنیهایسازه• and Offshore)
درمانیوبهداشتیمراکزدرMRIدستگاههایمجاورهایسازه•

صنعتیهایسالنوهاپارکینگکفآرماتوربندی•

استخرهاساخت•

اییشیمیموادوصنعتیهایپسابفارالب،هدایتبتنیهایلولهوهاکانال•

آبهدایتبتنیهایلولهو(Culvert)روبازهایکانال•

new)ایجادهساختهپیشبتنیبلوکهاییبیلازساختهپیشبتنییطعات• jersey)
بتنیساختهپیشساختمانهای•

(GRC)نماساختهپیشهایپانل•
سازیهمحوطودیوارکشیبرایساختهپیشفنداسیونوستونهاساخته،پیشدیوارهای•

نیروانتقالهایدکلجایگزینتیرهایوبرقتیرهای•

بتنیساختهپیشبرقپستاتایک•

بتنیکاذبسقفوکاذبکف•

(Segment)مکانیزههایتونلبتنیساختهپیشیطعاتساخت•



GFRPمعرفی پروژه های دارای  میلگرد 

، روسیهWest rayمجتمع مسکونی 

در تسلی  فونداسیونGFRPاستفاده از میلگردهای 

پل، ایاالت متحده ی آمریکااحداث

در تسلی  عرشه پلGFRPاستفاده از میلگردهای 

آلمانپارکینگ، 

بتنی در تسلی  کف GFRPاستفاده از میلگردهای 
پارکینگ

هلندشهری، یطار

دال بستردر تسلی  GFRPاستفاده از میلگردهای 

بازل، سوئیسراه آهن، 

دال بستردر GFRPاستفاده از میلگردهای 

، روسیهPobedaخرید مرکز 

در تسلی  فونداسیونGFRPاستفاده از 



GFRPمعرفی پروژه های دارای  میلگرد 

آلمان، یشهریطار

تسلی  دال بستردر GFRPاستفاده از میلگردهای 

اونتاریو، کانادااحداث پل، 

در عرشه ی پلGFRPاستفاده از میلگردهای 

آلمانیطار شهری، 

زیرزمینیسازهدر GFRPاستفاده از میلگردهای 

سوئیسراه آهن، 

در بستر راه آهنGFRPاستفاده از میلگردهای 

یطر، دیوار ساحلی و اسکله

یساحلدر سازه های GFRPاستفاده از میلگردهای 

زیرزمینی، آلمانسازه 

زیرزمینی سازه در GFRPاستفاده از میلگردهای 



GFRPمعرفی پروژه های دارای  میلگرد 

اتریش، نآهراه

سوئیسگترگاه کوهستانی، 

اسکله سازی، بریتانیا

سوله های ذخیره سازی ترمینال حمل و نقل، روسیه

یکف سازی بتندر GFRPاستفاده از میلگردهای 

یهپروژه ی انبار مصال ، روس

در تسلی  فونداسیونGFRPاستفاده از میلگردهای 

نیوجرسی، کانادابلوک های 

یطعاتدرGFRPاستفاده از میلگردهای 
یبتنساختهپیش

در  تسلی  بستر راه آهنGFRPاستفاده از میلگردهای 

در سازه های زیرزمینیGFRPاستفاده از میلگردهای 

در ساخت سازه های محافظ اسکلهGFRPاستفاده از میلگردهای 



GFRPمعرفی پروژه های دارای  میلگرد 

، روسیهاحداث استخر

جهت تسلی  دیوارGFRPاستفاده از میلگردهای 

پارکینگ دانشکاه اورال جنوبی، روسیه

برای تسلی  فونداسیون  GFRPاستفاده از میلگردهای 

، روسیهSakuraمرکز درمانی 

واننمی توبودهحساسفلزبهمرکزایندرمانیتجهیزات
.کرداستفادهفوالدیمیلگردازپروژهایندر

روسیه،Krasnopolskayaمجتمع انباری 

تسلی درGFRPمیلگردهایازاستفاده
سازیکفوفونداسیون

روسیه،Koltsoکارواش اتوماتیک 

GFRPازاستفادهباهزینهکاهش5۰%

فونداسیوندرتسلی 

روسیه،Youzhnouralskyلجستیک مجتمع 

برای تسلی  فونداسیون GFRPاستفاده از میلگردهای 



خیابانسئول،شهرکسئول،خیابانتهران،
21پالکغربی،چهارمکوچهنسترن،
۰۹12۷2۰1۴1۷-26۷6612۰:تماسهایتلفن
info@mattia:ایمیلwww.mattia.ir:سایتوب


