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פתיחה

.SOFiSTiKולהפיק תוכניות ברזל זיון מפורטות בעזרת למדלמדריך זה יציג כיצד ניתן ❖

המלא בדגש על Workflow-מתוך הPost-Processing-במדריך זה נתמקד בשלב ה❖

Reinforcement Detailing  .

".SOFiSTiK & Revit Workflow"ההקדמה לשלב זה נמצאת במדריך 

.Post-Processing -> Reinforcement Detailingבמדריך זה יוצג תהליך ה ❖

הגדרות הצגת זיון1.

Revit-מידול זיון באלמנטים קונסטרוקטיביים ב2.

הגדרת תגים ופירוט צורות הזיון בגיליונות3.

הפקת רשימת זיון4.

https://c7fa56f2-2dd8-4ac6-80db-bcfc2d4c6c09.filesusr.com/ugd/e4da3d_5475916dc9d742e09a41a0cbe14ab9e7.pdf


הגדרות ראשוניות

–יש לטעון חבילת תוכן , תחילה❖

חלון אשר ייפתח אוטומטית בעת 

.Revit-יצירת פרויקט חדש ב

.נבחר בחבילת התוכן האירופאית❖



בחירת תגים ברירת מחדל לשימוש בפקודות השונות  ❖

RCD(Reinforcement Detailing.)-של ה

ניתן לשנות את סוג התגים בפרויקט מאוחר יותר ❖

.במידת הצורך

הגדרות ראשוניות

בחירת תגים 
לפירוט הזיון



אנו  , על מנת להפיק רשימות ברזל בשלב מאוחר יותר❖

.נדרשים למספר את ברזלי הזיון

ניתן לבחור  . י קוטר המוט וצורתו"מוטות ימוספרו עפ❖

:באחת ממערכות המספור הבאות

מערכת מספור אחת לכל הפרויקט1.

מערכת מספור לכל גיליון בנפרד2.

מערכת מספור לאלמנט ספציפי3.

הגדרות ראשוניות

מספור מוטות לכל  
גיליון בנפרד

מספור מוטות לכל  
הפרויקט

מספור מוטות לכל  
אלמנט בנפרד



מידול זיון באלמנטים קונסטרוקטיביים

:Revit-זיון בלמדללרשותנו כמה אפשרויות באמצעותן ניתן ❖

Revit-ידנית עם הכלים המובנים ב1.

SOFiSTiK Reinforcement Generationבעזרת -אוטומטית בהמשך לאנליזה ותכן 2.

בעזרת תוכנות צד שלישי אחרות3.

1 2 3



Marks-מספור מוטות 

.Set Marksניתן למספר מוטות או לשנות את המספור באמצעות הפקודה ❖

.מערכת המספור תקבע בהתאם להגדרות שבחרנו לפני כן❖

מספור מחדש של 
כל המוטות



Modify-תיאום 

:ניתן לבצע התאמות שונות הכוללות בין היתרModifyבאמצעות ❖

פיצול מוטות זיון ארוכים1.

קיבוץ מספר מוטות זיון יחד לסט אחד2.

זיון במהירותאלמנטיהגדרת תצוגת 3.

...ועוד



Modify-תיאום 

פיצול מוטות זיון ארוכים❖

.לחצו כאןSplit Rebarsלסרטון הדרכה של פקודת ❖

הגדרת אורך מוט 
מקסימלי לפיצול

הגדרת מידת 
בין מוטותהחפייה

https://youtu.be/KQpT-bTynaw


Modify-תיאום 

קיבוץ מספר מוטות זיון יחד לסט אחד❖

קיבוץ המוטות לצורך  
מתן תג אחד לכולם  

במקום לכל מוט בנפרד



Modify-תיאום 

זיון במהירותאלמנטיהגדרת תצוגת ❖

הפיכת המוטות  
לגלויים במבט 

מימדהתלת 



Tag and Detail–תגים ופירוט זיון 

:ניתן לתייג ולהציג פירוט של מוטות זיון כמו למשלTag and Detailבאמצעות ❖

תיוג כל המוטות במבט1.

הצגת סט מוטות בתקרה על ידי מוט מייצג וטווח2.

הצגת צורת המוט תוך פירוט מידות הכיפופים3.

הפקודה תתבצע  , כאשר נשתמש בפקודה ללא בחירת אלמנטים, RCDבפקודות 

אם נבחר מספר אלמנטים טרם הפעלת  –על כל האלמנטים הנראים במבט 

.הפקודה תתבצע על אותם האלמנטים בלבד, הפקודה



Tag and Detail–תגים ופירוט זיון 

תיוג כל המוטות במבט❖

הוספת תג לכל  
המוטות במבט או 

לכל המוטות  
המסומנים



Tag and Detail–תגים ופירוט זיון 

.לחצו כאןלסרטון הדרכה –הצגת סט מוטות בתקרה על ידי מוט מייצג וטווח ❖

הצגת מוט בודד  
בתקרה עם תג 
וחצים כנהוג  

בשרטוטים

https://youtu.be/RwnJEreGGg8


Tag and Detail–תגים ופירוט זיון 

הצגת צורת המוט  
כולל כיפופים  

ומידותיהם בתוך 
התוכנית

הצגת סט מוטות בתקרה על ידי מוט מייצג וטווח❖

וכך להציג בנוסף גם את Hide and Tagבמקום הפקודה Detailניתן להשתמש בפקודה ❖

צורת המוט המלאה ואת מידות הכיפופים שלו



Tag and Detail–תגים ופירוט זיון 

הצגת צורת המוט תוך פירוט מידות הכיפופים❖

.לחצו כאןלסרטון הדרכה בנושא ❖

הצגת פירוט צורת  
מוט הזיון במלואה  
כולל המידות בצד 

התוכנית

https://youtu.be/_RQ-JDFOhRQ


הפקת רשימת זיון

.במדינות ובחברות שונות נהוג להפיק רשימות ברזל לטובת הזמנות בפורמטים שונים❖

:לרשותנו כמה דרכים על מנת להפיק רשימות כאלו❖

Autodesk Revit-הקיים בעל ידי מחולל רשימות הכמויות1.

לדוגמה בקובץ  , בפורמט חיצוני2.

DOCX(Microsoft Word)



הפקת רשימת זיון

.Revit-המובנה בscheduleניתן להפיק רשימת כמויות זיון כולל צורת המוטות באמצעות ❖

לאחר מכן נבחר את הפרמטרים  
המעניינים אותנו ברשימת הכמויות  

ונערוך אותה



הפקת רשימת זיון

כדי שצורות המוטות  ❖

יופיעו ברשימת 

יש להוסיף  , הכמויות

Imageאת הפרמטר 



הפקת רשימת זיון

כדי ליצור Shape Imageנוסיף את רשימת הכמויות לגיליון ונשתמש בפקודה , לאחר מכן❖

את הצורות ולהציגם בגיליון



הפקת רשימת זיון

:כך ייראה הגיליון עם רשימת הכמויות הכוללת את צורות המוטות, לבסוף❖



הפקת רשימת זיון

ניתן להגדיר כיצד יופיעו המידות של צורות  ❖

.המוטות ברשימת הכמויות

:קיימות שתי אפשרויות

.1Parameter–  המידות יופיעו כפרמטרים

כשהערכים יופיעו במקרא בצד

.2Value– הערך של המידה בפועל יופיע על

שרטוט צורת מוט הזיון

.לחצו כאןלסרטון הדרכה בנושא ❖

https://youtu.be/OGPZSGqp_cM


הפקת רשימות זיון

,  כדי להפיק דוח מפורט של הזיון במבט❖

תחת לשונית  Scheduleנשתמש בפקודה 

SOFiSTiK Reinforcement



!SOFiSTiKתודה שבחרתם 

וובינרים, באתר שלנו וצפו בעוד הרבה מדריכיםTutorialsהיכנסו לדף ? רוצים ללמוד עוד❖

.www.sofistik.co.il/tutorials: וסרטוני הדרכה מובילים

:  והירשמו לניוזלטר החודשי שלנוSOFiSTiK-הישארו מעודכנים בכל מה שחדש ב❖

https://www.sofistik.co.il/subscribeוקבלו היישר למייל את כל עדכוני התוכנה  ,

!קורסים ועוד, מדריכים

.  https://www.sofistik.co.il/newsletters: הקודמים שלנוהניוזלטריםלצפייה בכל ❖

ניתן , Autodesk-וSOFiSTiKלפניה בכל נושא אחר וכדי לקבל הצעת מחיר על מוצרי ❖

. info@sofistik.co.il: ל"או בדואwww.sofistik.co.il: להשאיר פרטים באתר

http://www.sofistik.co.il/tutorials
https://www.sofistik.co.il/subscribe
https://www.sofistik.co.il/newsletters
http://www.sofistik.co.il/
mailto:info@sofistik.co.il

