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ماتیا ساختمان

تلفن های تماس09016000414 - 09127201417 – 021 26766120 :
وب سایت www.mattia.ir :ایمیلinfo@mattia :

ماتیااا ساااختمان بااا
بااااور باااه ااارور
نوآوری برای ارتقااء
و بهیناااااه ساااااا ی
صااانست سااااختمان،
نااوآوری باای انتهااا و
مستمر بارای به اود
اثاااااااااااااااااارب
فرایناااااااااااااا های
ساااااااااااااختمانی را
ماموریاات سااا مانی
خود مای دانا و باه
یاااااااری خ اوناااااا
همااااوار در ایااااان
راستا تالش خواها
نمود.

0 9 0 1 - 6 0 0 0 4 1 4
M A T T I A . I R

آشنایی با گرو ماتیا

محموال

ماتیا ساختمان مجموعه ای تشکیل ش بر محور دانا و تجرباه در زاو مهن سای و
صنست ساختمان می باش که با ه ف شناسایی نیا منا یهای صانست سااختمان کشاور،
یافتن را زل مناسب م تنی بار خالییات و سانو ناوآوری و تومیا محماول ،مسرفای،
مشاور فنی و در نهایت ارائه و فروش به فساالن صنست ساخت تاسیو ش است.

✓

یامب های سقف وافل ماتیا:
* یامب های دو طرفه سقف وافل ماتیا

✓

: FRP
* میلگردهای GFRP
*م

ماتیا

GFRP

* امیاف تقویت کنن

های م تلف صنست
گرو ماتیا پو ا نزدیک به دو دهه تجربه موسسان خود در ب
ساخت شامل ساختمان و یرساخت اعم ا بنادر ،آ ادرا ها ،مترو و خطوط ریلی،
ا صنست ساخت
تونلسا ی و مواردی ا این ی یل و شناخت زاصل ش طی این م
و ساختمان و نیز با مطامسه و بررسی اومیه و ع موجود و نیا های اساسی صنست ،ا
سال  1۳9۳فسامیت های اومیه خود را آغا نمود و پو ا انجام چن ین پروژ
ساختمانی و استار اپ و تکمیل مطامسا  ،بطور رسمی ا سال  1۳9۸با نام تجاری
ماتیا فمل ج ی فسامیت خوی را با ماموریت تسریف ش آغا نمود.

خ ما
✓

تومی محموال نوآورانه صنست ساخت
با رگانی و فروش تومی ا و محموال فناورانه در صنست ساخت
ارائه خ ما مهن سی طرازی و اجرا
توسسه و تسامی م یریت در صنست ساخت در سطوح کسب و کار ،سا مان و پروژ
آمو ش ،پژوه  ،توسسه و ترویج فناوریهای نو

✓

ژئوتکنیک:

سا :

 -طرازی

 -طرازی

 -نظار

 -بهینه سا ی

 -اجرا

 -اجرا

Top-Down
 -اجرا

ماتیا ا مجموعه خ ما خود ،اه اف کلی ی یر را دن ال می نمای :
✓
✓
✓
✓

ماتیا

گود

فلسفه وجودی ماتیا ،نوآوری در صنست ساختمان است .با فلسفه نوآوری ،ماموریت ماتیا
در زو های یر تسریف ش است:
✓
✓
✓
✓
✓

بتن ()BFRC

کمک به توسسه پای ار و ارتقاء کیفیت ن گی در دور بهر برداری
ارتقاء بهر وری در صنست ساخت
ارتقاء کیفیت در صنست ساخت
ارتقاء ایمنی در فرآین ساخت

 -نظار

ژئوتکنیک

 -طرازی

سا
روش اجرا
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ا جمله ای اما نوآورانه ماتیا در این زو  ،اجرای مهارمتقابل تنی به منظور کاه
تغییرشکلهای دیوار می باش .اگرچه بررسی روشهای م تلف نشان می ده  ،در اغلب
موارد روش اجرای باال به پایین ا عملکرد بهتری برخوردار است.
روش اجرای باال به پایین یک ا روشهای بسیار ایمن و یابل اجرا در محیط های شهری
است که طی سامیان اخیر توسسه یافته است .روش باال به پایین یا تاپ داون یا تاپ
داون) ، (Top-Downدر وایع یک امگوی مسکوس اجرای سا و یک روش اجرا است.

امرو نیا به گودبرداریهای عمیق در مح ود شهری رو به افزای است .در
پی این نیا رو به فزونی ،صنست ساخت نیا من بهر بردن ا روشهای ایمن
گودبرداری و پای ارسا ی گود است .روشهای م تلفی برای اجرای گودهای عمیق
ا ی یل روش های می کوبی ،مهاربن ی ،مهار متقابل و نیز روش اجرای باال به
پایین مطرح ش است که هر یک دارای نقاط یو و سف هستن .

تفاو

روش اجرای ساختمان ا پایین به باال و باال به پایین

بر خالف روش مت اول اجرای ساختمان ا پایین به باال) ، (Bottom-Upدر این روش
در ساختمانهایی که دارای ط قا منفی هستن  ،اجرای ساختمان ا ترا سطح مین و با
دال ترا همکف شروع می شود و به سمت پایین یسنی پی سا و گاهی همزمان به
سمت باال ادامه می یاب .

نحو ساخت و ویژگی ها در روش اجرای باال به پایین

خ ما

در روش تاپ داون ،ی ل ا خاک رداری ب شهای اصلی سا اجرا میگردد و وظیفه
نگه اری و کنترل های دیوار گود بر عه سا اصلی می باش .به ع ار دیگر سا
نگه ان مویت نگه ارن دیوار گود که پیشتر ،دیوار می کوبی ش یا انکر ش ،
خرپای فلزی و  ...بود ،زذف می شود و همانن دور بهر برداری ،سا اصلی وظیفه
نگه اری را بر عه می گیرد.

طرازی و اجرای پای ارسا ی گود

ا آنجا که ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنست ساخت و ساختمان که ا جمله اه اف
کلی ی ماتیا است ،بی تردی ب ون م نظر یرار دادن مرزله پرریسک گودبرداری
ا فراین ساخت و ارائه راهکارهای مهن سی برای آن ،انجام این مهم ممکن
نیست .ا این رو ماتیا م تنی بر تجارب م تلف ،عالو بر روش گودبرداری و اجرای
تاپ داون ،خ مت طرازی و اجرای پروژ های گودبرداری و پای ارسا ی گود با
سایر روشها را نیز ارائه می نمای .راه رد ماتیا برای زضور در پروژ های
پای ارسا ی و گودبرداری ،ورود به پروژ های ویژ با شرایط خاص و بسضاً دشوار
می باش  .پروژ هایی که غام اً یک راهکار واز و متسارف ا ی یل نیلینگ و انکراژ
ن اشته و مستلزم بکارگیری روشهای ترکی ی و م تلط می باش .ماتیا گودبرداری و
پای ارسا ی های متس دی را با روشهای متنوع ا ی یل مهار متقابل ،انکراژ ،نیلینگ
و  ...به انجام رسان یا در زال انجام دارد.

ا این رو مان ساخت می توان کاه یاب  ،مان و هزینه ساخت سا نگه ارن
دیوار گود زذف ش و به علت س تی باالی سا  ،تغییرشکل های رخ داد در اطراف
گود کاه می یاب
ان ا گیری های گسترد می انی و تحلیل های ع دی م تلف نشان می ده  ،با توجه
به س تی بیشتر دال ها نس ت به استرا ها ،روش تاپ داون در کنترل تغییرشکل
های دیوار گود و نیز نشست مین اطراف موثرتر است و کمترین مق ار بیشینه
تغییرشکل را منجر می شود .همچنین کارایی ساخت ارتقا و هزینه گودبرداری کاه
می یاب .در روش تاپ داون ا آنجایی که از اث سا هم مان با عملیا خاکی انجام
تابع کارایی عملیا خاکی و عملیا سا
می شود ،کارایی در این روش به ش
است.
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روش تاپ داون در شرایطی که مح ودیت های زقویی تمرف در ملک همسایه
وجود دارد ،فضای کاری یا مان اجرا مح ود است و کمترین ت اخل با ترافیک
اطراف پروژ امزامی است ،کاربرد یادی دارد.

رویه سفارش گذاری تاپ داون
ارسال م ارک

ا منظر م یریت ساخت و مسایل کنترل پروژ  ،گودبرداری در این روش ا مسیر
بحرانی پروژ خارج می شود.

1

یاد عملیا سا و عملیا خاکی و
اجرا با روش باال به پایین ،به علت ان رکن
یر مینی ا پیچی گی و تنوع یادی برخوردار است و
نیز صسوبت های عملیا
نوآوری در انجام بهینه آن ،مستمرا مورد توجه است.

2
3
4

نقشهی  Auto Cadسا و مسماری ،گزارش کامل مکانیک خاک،
آدرس پروژ و مویسیت مینها یا ساختمانهای همسایهها.
ذکر دالیل استفاد ا روش تاپ داون

ارائهی گزارش اومیه
مقایسهی روش از اث تاپ داون با سایر روشهای ممکن و
اومویت بن ی ایتمادی ،مانی و اجرایی آنها و ارائه به کارفرما

ارائهی پیشنهاد مامی
برآورد هزینهی خ ما مورد نظر و ارائه به کارفرما

انسقاد یرارداد
وابسته به نیا و درخواست کارفرما ،سه نوع یرارداد امکان
پذیر میباش :
امف) طرازی

5

ب) طرازی و نظار

ج) طرازی و اجرا

ارائه گزارشهای طرازی
شامل:

امف) گزارش روش اجرا ب) گزارش ژئوتکنیک ج) گزارش سا
روش تاپ داون با زذف کامل سا نگه ان یا روش پای ارسا ی گود و صرفه جویی
یابل توجه در ممرف ممامح مورد استفاد در پای ارسا ی گود خموصا فوالد و
سیمان ،در مقیاس کالن منجر به صرفه جویی در ممرف انرژی و تومی کمتر گا های
گل انه ای و دی اکسی کربن می گردد و ا این رو روشی س ز ،سا گار با محیط
یست و در راستای توسسه پای ار محسوب می گردد .
خ ما طرازی ،نظار و اجرای سا ها با روش باال به پایین )  (Top-Downا جمله
اومین خ ماتی است که م تنی بر نیا رو کشور و صنست ساختمان و به علت ماهیت
توام با نوآوری آن ،در س خ ما ماتیا یرار گرفته است و پروژ های متس دی ا
این دست را به انجام رسان است.
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6

اخذ تایی یه طرح

7

اجرای یا نظار بر پروژ

8

کنترل طرازی م تنی بر مشاه ا
زین اجرا

اهمیت طرازی روش اجرا در روش اجرای باال به پایین
در مقایسه با سایر طرازان و مجریان روش باال به پایین ،گرو ماتیا مقی است برای هر
پروژ  ،روش اجرا اختماصی طرازی ش و "گزارش روش اجرا" به عنوان یک خ مت
مهم ارائه گردد .این مهم منجر به افزای دیت طرازی و شناسایی مشکال و مسایل
متس دی است که ممکن است در زین اجرا موجب اختالل ،تویف عملیا و کن ی اجرا
در روش باال به پایین گردد.
ماتیا مفت ر است تا با طرازی و نظار بر اجرای یکی ا عمیق ترین (و شای عمیقترین)
پروژ ی تاپ داون کشور ،گامی موثر در مینهی توسسه طرازی و اجرای سا با روش
اجرای تاپ داون بتنی با سا ( )SRCبردارد و با توجه به زضور در کارگرو ت وین
راهنمای طرازی و اجرای روش تاپ داون در مرکز تحقیقا را و مسکن ،ا تجربیا
عملی این پروژ و سایر پروژ های مرت ط نیز بهر برد و با یاری خ اون  ،گامهای
موثرتر و بزرگتری در ترویج این روش کارام بردارد.
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پروژ ی تاپ داون ظفر

مش ما

نق

•
•

کاربری ساختمان :اداری  -تجاری

•

تس اد ط قا  10:ط قه ( 4ط قه اداری 1 ،ط قه تجاری 5 ،ط قه پارکینگ)

•

روش از اثTop-Down :

•

بلن ترین دهانه 12 :متر

•

ابساد یامب وافل استفاد ش 60*60*۳0 :

•

طرازی و اجرای سا

•

طرازی سا

•

اجرای اسکلت

•

تامین یامب سقف وافل ماتیا

با روش باال به پایین

در این پروژ گودبرداری به عمق ز ود
 1۸متر در کنار یک برج  22ط قه (14
متر یرفون اسیون برج) می بایست انجام
می ش  .در این پروژ با انت اب گزینه
روش اجرای باال به پایین ،گودبرداری و
اجرای سا با ایمنی کامل و با کمترین
مق ار تغییرشکل و ب ون هرگونه عار ه
انجام ش است .ام ته ی ل ا ای ام به
طرازی روش اجرا ،با بهینه سا ی مسماری
و در
پروژ  ،تس اد پارکینگ ها افزای
عین زال یک ط قه ا ط قا منفی کاه
یافته است.

پروژ

متراژ یربنا  4200:مترمربع

ماتیا در این پروژ
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پروژ ی تاپ داون فلسفی

مش ما
•

نق

متراژ یربنا 10000 :مترمربع

•
•

تس اد ط قا  19:ط قه ( ۸ط قه اداری 2 ،ط قه تجاری 9 ،ط قه پارکینگ)

•

روش گودبرداری و پای ارسا ی :باال به پایین

•

طرازی و نظار

•

مهن سی زین اجرا

ساخت با روش باال به پایین

پروژ تاپ داون فلسفی ،در لع غربی خیابان شریستی و
باالتر ا خیابان میرداماد در زال اجرا میباش  .این پروژ با
 19ط قه ،دارای  9ط قه منفی و ز ود  ۳4متر عمق ،عمیق
ترین پروژ تاپ داون کشور میباش  .این پروژ دارای ۳7
ستون  CFTو با اسکلت بتنی ( )SRCبود و با فاصلهی عر ی
ز ود  10متر ا کنار تونل مترو خط یک تهران ،مابین
ایستگا های شریستی و میرداماد و با ترا یر فون اسیون
 ۳4متر یرار دارد .متراژ یربنای این پروژ در ترا هایمنفی و در  9ط قه ز ود  6۳00مترمربع و در ترا مث ت،
ز ود  4200مترمربع میباش  .درزال زا ر این پروژ در
ط قه منفی چهار درزال اجرا است و به صور همزمان در
ترا مث ت در ط قهی دوم میباش  .این مو وع با توجه به
کاربری اداری-تجاری این ساختمان ،تاثیر بسزایی در سرعت
با گشت سرمایه و فروش ساختمان دارد.

پروژ

کاربری ساختمان :اداری  -تجاری

ماتیا در این پروژ
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نمونه ای ا طرازی و م مسا ی های روش تاپ دان صور
توسط شرکت ماتیا

14 1۳

گرفته

پروژ ی نیاوران (تاپ داون و مهاربن ی ترکی ی)

مش ما

نق

پروژ

•

متراژ یربنا 4000 :مترمربع

•

کاربری ساختمان  :مسکونی

•

تس اد ط قا  1۳:ط قه

•

روش گودبرداری و پای ارسا ی :ترکی ی مهاربن ی و باال به پایین

ماتیا در این پروژ

•

طرازی و اجرای ساخت با روش باال به پایین

•

طرازی و اجرای مهاربن ی

•

طرازی و اجرای سا

•

تامین یامب سقف وافل

پروژ در خیابان شهی باهنر (نیاوران) ،خیابان مرجان ،وایع گردی است .این پروژ
در  1۳ط قه و با یربنای  ۳960مترمربع و با اسکلت بتنی اجرا میگردد .به دمیل نوع
توپوگرافی منطقه ،لع شمامی و جنوبی این پروژ دارای  15متر اختالف ارتفاع است.
این پروژ در لع شریی خود ،مجاور یک ساختمان مسکونی است که ر ایت مامک آن
برای اجرای انکراژ تأمین نش بود .به همین دمیل لع شریی این پروژ با استفاد
ا روش ساخت باال به پایین (تاپ-داون) اجرا و پای ارسا ی ش است.

چام اصلی این پروژ فق ان مجو انکراژ در لع شریی و نیز ریزش رخ داد ی لی
در کنج شمال غربی آن بود ،که کار پای ارسا ی را بی ا ز مشکل می نمود.

1615
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نق

پروژ ی دومت (استرا تنی )

•

ماتیا در این پروژ
طرازی و اجرای پای ارسا ی گود با روش استرا تنی

پروژ دومت با گزینه اجرای باال به پایین به ماتیا عر ه ش  .میکن با مطامسا امکان
سنجی و بررسی اومیه ،مش ص ش  ،گزینه اجرای باال به پایین گزینه مناس ی برای این
پروژ نیست .ماتیا گزینه جایگزین را پیشنهاد کرد و مهار متقابل با استرا های تنی
را طرازی و اجرا نمود .اگرچه با پیشنهاد بهینه سا ی مسماری ،یک ط قه ا ط قا منفی
نیز کاسته ش  .در طول این پروژ شواه ی ب ست آم که مش ص نمود در صور
اجرای این پروژ با روش باال به پایین ،مشکال ع ی دامنگیر آن می ش .

مش ما
•

پروژ

روش پای ارسا ی :مهارمتقابل با استراتهای تنی

•

ز اکثر عمق گود  19:متر

•

زجم خاک رداری  9000:متر مربع

•

زجم شاتکریکت  1۸00:متر مربع
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