
Tehdas- ja prosessiteollisuus
Toimialakoulutus

Haluamme varmistaa, että jokainen koulutusasiakkaamme saa sopivan koulutuksen omaa toimialaansa koskien. 
Suosittelemme sinulle näitä kursseja, jotta saisit parhaan mahdollisen hyödyn SolidWorks-ohjelmistostasi sekä tehdas- ja 
prosessiteollisuuden toimialalla tarvittavat suunnittelutaidot.

  Taso 1 - Peruskoulutus 

solidWorks Perusteet (4 pv)
SolidWorks Perusteet -kurssi antaa valmiudet suunnitella parametrisiä osa- ja kokoonpanomalleja sekä niiden 
piirustustuksia SolidWorks-mekaniikkasuunnitteluohjelmistolla. Kurssilla keskitytään ohjelmiston käytön perustaitoihin 
ja –käsitteisiin. Kurssi antaa sinulle hyvän perustan käydä muut SolidWorks-kurssit sekä hyvän alun tehokkaalle 
suunnitteluprosessille yrityksessäsi.
 

solidWorks Kokoonpanomallinnus (2 pv)
Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa on ratkaisevan tärkeää analysoida kokoonpanon osia, jotta havaitaan mahdolliset 
törmäykset ja tarkoituksettomat osien väliset raot ja vältyttäisiin virheellisten osien tuotannolta. SolidWorks 
kokoonpanot –jatkokurssilla opit hyödyntämään kaikkia kokoonpanomallinnuksen työkaluja. Opit luomaan 
kokoonpanoja lisäämällä komponetteja ja tekemällä liitoksia komponenttien välille sekä analysoimaan kokoonpanoa.
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pv  Taso 2 - Jatkokoulutus

SolidWorks Teräs- ja profiilirakenteet (1 pv)
SolidWorks tarjoaa helppokäyttöiset ja tehokkaat weldment-työkalut tähän tarkoitukseen. Kurssilla opit, 
kuinka profiili- ja teräsrakenteita tehdään. Lisäksi opit käyttämään multibody-toiminnallisuutta ja luomaan 
valmistuspiirustuksia katkaisuluetteloineen.

EdEllyTyKsET:
SolidWorks Professional
Windows-käyttöjärjestelmäkokemusta
Kokemusta CAD-suunnittelusta

Kurssisuositukset kokeneille suunnittelijoille  
*Ei sisälly toimialakoulutukseen ilman lisätilausta

  Taso 3 - Asiantuntijakoulutus

SolidWorks Routing, Putkistot & Letkut (1 pv)
SolidWorks Routing –moduulin putkistot ja letkut on tehokas työkalu prosessiteollisuudessa. Moduuli 
mahdollistaa myös elektroniikkakaapelointien luomisen, mutta tällä kurssilla käydään läpi pelkästään 
putkistot ja letkut. Kurssilla perehdytään putkistosuunnittelun periaatteisiin, putkistokomponentteihin ja 
niiden suunnitteluvaatimuksiin. SolidWorks Routingin putkistot- ja letkut –työkalua hyödyntämällä saat 
paljon tietoa 2D-piirustuksissa esitettäväksi selkeän yleiskuvan saavuttamiseksi.

SolidWorks Routing, Kaapelointi & Elektroniikka (1 pv)
Nykyään useilla yrityksillä on haasteena saada sekä mekaaniset osat että elektroniikkakaapeloinnit esille 
samassa kokoonpanossa ja saada ne sopimaan keskenään. SolidWorks Routing –moduuli helpottaa 
mekaanisen ja sähköisen reitityksen yhdistämistä suunnittelussa. Moduuli mahdollistaa myös putkistojen ja 
letkujen suunnittelun, mutta tällä kurssilla käydään läpi pelkästään elektroniikkakaapeloinnin periaatteita. 
Kurssilla perehdytään elektroniikkakaapelointien luomiseen, muokkaamiseen ja hallinnointiin alkaen 
kriittisestä komponenttien reitityksestä ja niiden osakokoonpanojen suunnitteluvaatimuksista, jotka 
sisältävät reititystä. SolidWorks Routing –moduulin avulla saat automaattisesti paljon hyödyllistä tietoa 
2D-piirustuksissa esitettäväksi selkeän yleiskuvan saavuttamiseksi.

EdEllyTyKsET:
SolidWorks Premium
Tason 1 ja 2 -koulutukset
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