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Yapısal çelik tasarımı için SOLIDWORKS Add-Ins, DSTV NC dışa aktarma ve 
ekstrüzyon alüminyum profil tasarımı
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SolidSteel parametric

SolidSteel parametric, SOLIDWORKS ile %100 entegre 
çalışan parametrik 3 boyutlu CAD çelik yapı çözümüdür. 
Yapılar için güçlü ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, 
yaratıcılığınızın önünde hiçbir limit kalmaz. SolidSteel herhangi 
bir alanda sınırlı olmayıp klasik çelik yapılar, tesis ve mekanik 
tasarımdaki tüm profil tasarım ve imalat işleri için kullanılabilir.

SolidSteel parametric sadece çelik yapılar için bir çözüm 
değildir. SOLIDWORKS ile %100 entegre çalışır. 

SolidSteel parametric ara yüzü geleneksel SOLIDWORKS 
ara yüzü ile aynı yaklaşımı gösterir. Bu sayede kullanıcı aynı 
ara yüz içerisinde çalışırken alışık olduğu SOLIDWORKS 
konforunu kaybetmeyecek.

Pek çok özellik sayesinde farklı parçaları tek bir adımda 
seçmek mümkün. Yeni çoklu seçim özelliği, yapı tasarım 
ve imalat süreçlerini daha hızlı, daha kolay ve daha konforlu 
sürdürmenizi destekler. 

Profilleri konumlandırırken kullanabileceğiniz yeni özel-
likler ekledik. Sistem hattını seçtikten sonra sanal profil 
anında görünür olacaktır. Şimdi profilin konumunu ve 
türünü değiştirebilirsiniz. Onayladığınız zaman profil yerine 
yerleşecektir. 

Yaygın çelik bağlantı çeşitlerini de dahil ederek karmaşık 
çelik yapıları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturursunuz. 
SolidSteel parametric ile karmaşık türler bile bir iki tıklama 
ile oluşturulabilir ve bağlantılı tüm kirişler uzatılır, kısaltılır ya 
da değiştirilir. Ve tabi ki tamamen otomatik ve standartlara 
uygun bir şekilde.

SOLIDWORKS ile çelik yapı

Entegrasyon
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Konstrüksiyon sürecinde konfor bizim için oldukça önemlidir. 
SolidSteel parametric sayesinde kenar levhası, köşebent 
ve köşe yapıları sadece saniyeler içerisinde oluşmaz aynı 
zamanda yazılımın sunduğu akıllı seçim özelliği ile seçtiğiniz 
profile uygun bağlantı da seçilir. Bu özellik için DAST gibi 
pek çok kütüphane barındırır ve genişletilebilir. 

Geleneksel kenar levhalarına ek olarak I kirişlere özel bağlantı 
köşebentleri de eklemek mümkün. Eğer uzunlamasına kirişin 
flanşı ana kirişin flanşına çarparsa ana kiriş üzerinde doğal 
olarak bir çentik oluşacaktır. Ana bağlantı, iki parçaya birden 
vidalanan bir bağlantı köşebenti ile yapılır ki bu da DAST 
standardında mevcuttur.

Eğer uzunlamasına kirişin flanşı ana kirişin flanşına çarparsa 
ana kiriş üzerinde doğal olarak bir çentik oluşacaktır. 

Yapı tasarımında bir diğer önemli süreç de tasarım verilerini 
DSTV formatında NC verisi olarak dışa aktarmadır. Bu veriler 
doğrudan imalat makinalarına gönderilebilir. Testere kesme-
si, açılı kesme, cıvata delikleri fark etmeksizin tüm bu gerekli 
veriler NC verisinin içinde saklanır.

NC veri paketi SolidSteel parametric içerisinde çalışan 
ayrı bir pakettir. Bkz. Sayfa 06

Ana bağlantı, iki parçaya birden vidalanan bir bağlantı 
köşebenti ile yapılır ki bu da DAST standardında mevcuttur.                                                                            
Yapı köşeleri ile SolidSteel parametric, çelik kirişler arasında 
oldukça karmaşık bağlantı çeşitlerinin uygulanmasına olanak 
tanır. Yapı köşeleri farklı türlerde uygulanabilir. Tüm yapı 
köşeleri, içerisinde karmaşık parçalar barındıran bir montaj 
olarak tek bir hamlede oluşturulur. Tabi ki bu montaj SolidS-
teel parametric ile %100 entegredir.

Genel Çelik Yapı Bağlantıları

Faydalı Bilgiler
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SolidSteel parametric

SolidSteel parametric for Solidworks kapsamlı bir profil 
kütüphanesiyle elinize ulaşır. Bu profil kütüphanesi ASTM 
kapsamındaki Amerikan standartlarını içerdiği gibi Avrupa 
profil standartlarını da çok büyük oranda içinde barındırır. Bu 
profil kütüphanesi aynı zamanda genişletilebilirdir.

Tüm profillerin konumun sistem hattından bağımsız olarak 
değiştirilebilir. Profiller yatay eksenleri etrafında döndürülebilir, 
bulunduklara hatta paralel olarak taşınabilir ve biribirinden 
bağımsız olarak başlangıç ve biriş noktalarına ötelemeler 
eklenebilir. Profilin başlangıç ve bitiş noktalarının yerleri 
değiştirilebilir.

Genel çelik bağlantılarının dışında, SolidSteel Parametric for 
SOLIDWORKS içerisinde profilleri konumlandırdıktan sonra 
uygulayabileceğiniz farklı türlerde profil kesme ve köşe kes-
me komutları da bulunur. Her kırpma işleminde boşluk ayar-
lanabilir. Kupeler ve çentikler metal işlerinde kullanılan temel 
süreçlerdir ve bunları pek çok farklı durumda bulabilirsiniz. 
Artık bu karmaşık kesme türleri bile SolidSteel parametric for 
SOLIDWORKS ile mümkün. Kupe için tolerans, uzunluk ve 
yükseklik manuel olarak ayarlanabilir.

SolidSteel paramteric for SOLIDWORKS içerisinde 
bulundurduğu kolay komutlarla karmaşık kırpmaları ve kes-
meleri sadece birkaç tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.

Köşe kesme, kupe kesme veya karmaşık kontur kesme 
olması farketmez. Profilleri seçtikten sonra, kesme işlemi 
otomatik olarak eklenir. Yüzeyler arasındaki boşluklara 
tüm kesme işlemleri uygulanabilir. Bu sayede tolerans 
değiştirilebildiğiği gibi kaynak için bir boşluk da ayarlanabilir.

Tüm kesme işlemlerinde parçalar arasında hiçbir bağlantı 
veya harici referans yoktur. Tüm düzenlemer parçada 
gerçekleşir montaj unsurlarında değil.

Çizimde bir sistem hattını mı unuttunuz? Ya da sadece 
karmaşık bir yapısal tasarımınız mı var? Hiç sorun değil. 
SolidSteel parametric for SOLIDWORKS içinde barındırdığı 
akıllı fonksiyonlarla profiller bir çizim noktasında diğerine 
kolayca konumlandırılabilir. 
Profili sadece bir çizim üzerinde konumlandırmaktansa nok-
tadan noktaya konumlandırmaya benzer pek çok fonskiyon 
bu yazılımda mevcut. Tabi ki tüm bunlarla kırpma seçenekle-
ri ve çelik bağlantıları uygulanabilir.

Noktadan noktaya

Profiller & Kütüphaneler

Basit & Karmaşık Kırpmalar

Faydalı Bilgiler
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SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile endüstriyel 
merdivenler birkaç tıklama ve birkaç saniye içerisinde 
oluşturulabilir.

Bunun için 3B model üzerinden başlangıç ve bitiş noktaları 
doğrudan seçilebilir. Bilindiği gibi SolidSteel parametric 
basamak dizisinin ayrıca düzenlenmesine imkan tanır. Mer-
diven zeminleri oluşturulabilir, zemin yüksekliği için öteleme-
ler eklenebilir ya da basamakların pozisyonları birbirinden 
bağımsız olarak ayalanabilir.Merdiven oluşturma sürecinde 
kenar kesmeler ve kaynaklı bileşenleri ile montajlanmı 
6 kirişe kadar oluşturulabilir. Bununla birlikte merdiven 
adımları oluşturulur, civata delikleri oluşturulur ve gerekli tüm 
bileşenleri de oluşturulur . 

Kütüphaneler 
Merdiven bileşenlerinin oluşturulması için kapsamlı bir 
SolidSteel parametric kütüphanesi bulunur. Hem basamak-
lar için hem de diğer merdiven bileşenleri için içerisinde 
100‘den fazla standard parça bulunan kütüphane bulu-
nur. Tabi ki bu kütüphaneler kullanıcıların istemesi halinde 
genişletilebilir. Bunda bir sınır yok.

Değişiklikler 
Eğer kullanıcı tarafından belirlenen parametreler çakışırsa 
SolidSteel parametric kullanıcıya „Merdiven oluştulurken 
veya düzenlenirken doğrulayamayabilir“ şeklinde bir hata 
gönderir. So the user always has the control, that the stair 
fits into the requirements of the current project. Böylece 
kullanıcı her zaman merdivenin uyacağından emin olur.

SolidSteel parametric for SOLIDWORKS, tasarımınıza parça 
tırabzanlar eklemeye imkanı sağlar. Bunun için sadece 
3B model üzerinden bir referans kenar ve bağlanacak 
yüzey seçmek yeterli. Artık kullanıcı önizlemeyi görebilir ve 
tırabzanları tekil olarak düzenleyebilir. Düzenlemesi sırasında 
önizleme de sürekli güncellenir.

Öteleme, tırabzanın tam yüksekliği, konumu gibi geometrik 
ayarlara ek olarak, kullanıcılar aynı zamanda tırabzan

dirseklerinin konumunu, ayaklık olup olmamasını, kaç tane 
dikey boru olacağını ve daha fazlasını belirleyebilirler.

Onayladıktan sonra kullanıcının isteklerine uygun ola-
rak tırabzanlar oluşturulur. Tüm tekil parçalar (tırabzanlar, 
ayaklıklar, köşeler vs daha fazlası) tasarıma SOLIDWORKS 
parçası olarak eklenir. Eğer istenirse parçalar bir alt montaj 
olarak da ayarlanabilir.

Bu broşür SolidSteel parametric for SOLIDWORKS ile yapa-
bileceklerinizin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır.

İnternet sayfamızı ziyaret edin ve daha fazla bilgi talep edin. 
Dilerseniz deneme sürümünü indirerek SOLIDWORKS 
yapısal tasarım dünyasına giriş yapın.

Daha fazla bilgi için lütfen www.metropolsoft.com/diger-urunler/solidsteel-parametric/ 
sayfasını ziyaret edin veya QR kodu taratın.

Merdivenler

Parça Tırabzanlar

Ve daha fazlası…
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Eğer NC verisi doğrudan 3B katı gövdeden oluşturulacaksa, 
DSTV Assistant bileşeni analiz eder, profil türüne veya sac 
parça konumuna karar verir bir yandan da delikler,pahlar, 
kesmeler gibi imalat süreçlerini belirler. Akıllı işlevler sayesin-
de, NC verisi DSTV formatında otomatik bir şekilde hızlıca 
oluşturulur. Ancak, profil türü bilinmiyorsa veya sac levha net 
bir şekilde konumlandırılmazsa kullanıcının manuel müdaha-
lesi gerekebilir. Bu durumda da DSTV Assistant eksik verileri 
hızlıca girmenizi sağlayan kolaylıklar sunar. 
Özet olarak, DSTV Assistant SOLIDWORKS içerisinde çelik 
bileşenler ile çalışanlar için mükemmel bir çözümdür ve 
SOLIDWORKS içerisinde DSTV formatında NC verileri dışa 
aktarmak için imkan sağlar. Veri kaynağı SOLIDWORKS içe 
aktarana ve hacimleri tanımlayana kadar neredeyse tama-
men anlamsızdır.

akıllı İşlevler

DSTV Assistant for SOLIDWORKS ile, SOLIDWORKS içerisin-
den doğrudan çelik bileşenlerinizle (profil ve sac) ilgili NC verileri 
dışa aktarabilirsiniz ve bunları makine parkuruna yollayabilirsiniz. 
SolidSteel parametric, SOLIDWORKS Profiller, SOLIDWORKS 
Yapısal Sistem (2019dan sonra) veya farklı formatlarda alınmış, 

tüm dosya türlerinden (STEP, IGES vb.) NC verileri 
oluşturabilirsiniz. 
DSTV Assistant doğrudan tasarım birimi tarafından veya 
iş hazırlamadaki klasik yollarda kullanılabilir ve kusursuz bir 
şekilde iç süreçlerinize entegre edilebilir.

DSTV NC verilerini doğrudan SOLIDWORKS ile dışa aktarın

Bir veya daha fazla 3B modelinizi bize gönderebilirsiniz. Biz de bu modeli DSTV Assistant ile DSTV NC verisi-
ne dönüştürür test etmeniz için size geri yollarız. 
Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin: www.metropolsoft.com/diger-urunler/dstv-assistant/

DSTV Assistant‘ın nasıl çalıştığını görmek ister misiniz?
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Konfor tasarım süreçleri için oldukça önemlidir. AluFrame 
Assitant for SOLIDWORKS ile genel bağlantılar saniyeler 
içerisinde yerleştirilebilir. Buna ek olarak cıvata delikleri ve 
kırpmalar gibi gerekli unsurlar da otomatik eklenir.

Farklı imalatçıların standart bağlantılarının yanı sıra her türlü 
karmaşıklık seviyesinde bağlantılar da eklemek mümkün. Bir 
kere kendiniz oluşturduktan sonra artık kütüphanede kayıtlı 
olacaktır. Tek bir tasarım veya imalat yönetmine takılmak 
zorunda değilsiniz.

Bağlantılar

AluFrame Assistant

AluFrame Assistant, SOLIDWORKS ile %100 entegre 
çalışan parametrik bir 3B CAD yazılımıdır. Alüminyum profiller 
ve bağlantılarını oluşturmak için kullanabileceğiniz güçlü ve 
kullanıcı dostu özellikleri ile yaratıcılığınızı limitsiz bırakın.

Genel bağlantıları da içeren karmaşık tasarımlarınızı ister 
cıvata bağlantılı isterseniz bağlantısız olarak hızlı ve verimli 
bir şekilde oluşturun. Ayrıca tasarım bittikten sonra malzeme 
listesi oluşturmak, sipariş listesi hazırlamak ve imalat teknik 
resimleri hazırlamak için bir çok yöntem uygulayabilrsiniz.

SOLIDWORKS ile alüminyum profil tasarımı

AluFrame Assistant for SOLIDWORKS -deneme sürümü ve  
daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin veya QR kodu taratın  
www.metropolsoft.com/diger-urunler/aluframe-assistant/

Ücretsiz deneme
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Hakkımızda

Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH inşaat, çelik ve tesis 
tasarım mühendislik hizmetleri vermek üzerine 1973 yılında 
kuruldu.

Statik analiz yazılımının başarılı satışları sonrasında,ki ilk 
olarak sadece şirket içi kullanılıyordu, Ingenieurgemeinschaft 
Klietsch 1980‘de çelik, tesis ve mekanik tasarım yazılımı 
çözümleri geliştirmeye başladı.

Günümüzde Ingenieurgemeinschaft Klietsch PTC Creo ürün 
ailesinin tamamı, SOLIDWORKS ve Siemens NX gibi CAD 
yazılımlarına 3B CAD, PLM, PDM çözümleri sujnmaktadır.

45 yıldan fazla piyasa tecrübesi, 3 lokasyon, uluslararası 
satış, 1000‘den fazla müşteri, satılan binlerce lisans…  
Ingenieurgemeinschaft Klietsch, güçlü ve güvenilir bir çö-
züm ortağı!

Klietsch Headquarters
 
Königstraße 25 
D-57078 Siegen 
(Germany) 

Phone: +49 271 23167 0 
Mail: info@klietsch.com

Sales North
 
Spohrstraße 8 
D-30177 Hannover 
(Germany) 

Phone: +49 271 23167 41 
Mail: sales@klietsch.com

Development South
 
Thessaloniki 
(Greece) 

Phone: +49 271 23167 0 
Mail: info@klietsch.com

*Gemeinschaft [ɡəˈmaɪ̯nʃaft] „topluluk“ kelimesinin 
Almancasıdır.
Klietsch Ingenieurgemeinschaft birkaç onyıldır mühendisler 
için mühendisler tarafından hazırlanan yazılımlar geliştiriyor.
App‘lerimizin başarısının kilit noktası müşterilerimiz ve 
geliştiricilerimiz arasındaki etkileşimdir.
Gemeinschaft sadece bizden ibaret değil– kullanıcılardan ve 
geliştiricilerden oluşan bir topluluk.

Şirketimiz Klietsch GmbH

Gemeinschaft*‘ın bir parçası olmak
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Dünya Çapında Bayiler

SolidSteel parametric for SOLIDWORS SOLIDWORKS‘e eklenti olarak geliştirilen, entegre bir profesyonel çelik tasarım 
yazılımıdır. Bu yazılım sadece bayimiz aracılığıyla temin edilebilir.

Please contact us via solidworks@solidsteel.de, 
visit our website www.klietsch.com or simply scan 
the QR code.

Aşağıdaki dünya haritasında koyu renkle işaretlenen ülkelerde bayilerimiz mevcuttur.

Türkiye için METROPOLSOFT ile iletişime geçebilirsiniz.

Yazılımı nasıl alacağız?

Bayiniz listede yok mu?
Tüm bayilerin listesini görmek ister misiniz?
Bir bayi olmak ister misiniz?

METROPOLSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. 
No:2 Beyaz Ofis B-36 34893  
34893 Pendik/İstanbul

Phone: +90 216 466 67 70 
Web: www.metropolsoft.com



İletişim bilgileri

METROPOLSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yeşilbağlar Mah. Selvili Sok. 
No:2 Beyaz Ofis B-36 34893  
34893 Pendik/İstanbul

Phone: +90 216 466 67 70 
Web: www.metropolsoft.com ür
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