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Toimialakoulutus

Haluamme varmistaa, että jokainen koulutusasiakkaamme saa sopivan koulutuksen omaa toimialaansa koskien. 
Suosittelemme sinulle näitä kursseja, jotta saisit parhaan mahdollisen hyödyn SolidWorks-ohjelmistostasi  
sekä työkalut ja stanssit -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.

solidWorks Jatkokurssi osat  (2 pv)
SolidWorksin jatkokurssi osat tarjoaa useita työkaluja suunnitteluprosessin tueksi. Opit, kuinka käyttää multibody-
tekniikka, sweeping- ja boundary –piirteitä sekä muita vaativia SolidWorksin muotoilutyökaluja.

solidWorks Piirustukset (1 pv)
SolidWorks Piirustukset –kurssilla opit osien ja kokoonpanojen suunnittelupiirustusten tekemisen. Kurssilla keskitytään 
perustaitoihin. Opit esimerkiksi käsittelemään mittoja ja toleranssipiirteitä SolidWorksissa.
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solidWorks Pintamallinnus (2 pv)
SolidWorksin pintamallinnustyökalut tarjoavat monia mahdollisuuksia vaativampiinkin suunnitteluhaasteisiin. 
Kurssilla opit pintamallinnustekniikoita sekä pinta- että solid-mallinnuksen kannalta.

SolidWorks Simulation Perusteet (3 pv)
Kun opit käyttämään SolidWorks Simulation –ohjelmistoa, voit nopeasti ja tehokkaasti analysoida suunnitelmasi 
laatua, suorituskykyä ja turvallisuutta. Voit tehdä kaiken tämän jo suunnittelun alkuvaiheessa, joten säästät sekä 
aikaa että rahaa. Opit kurssilla sekä FEA-analyysin (Finite Element Analysis) perusteet että koko analyysiprosessin 
törmäys- ja kuormitustarkasteluista tulosten arviointiin. Kurssilla käydään läpi myös ongelmatilanteiden 
ratkomista Simulationissa. Kurssin jälkeen sinulla on parempi käsitys siitä, minkä tyyppiset analyysit ovat kulloinkin 
suunnitelmaasi sopivimmat.

EdEllyTyKsET:
SolidWorks Professional
Windows-käyttöjärjestelmäkokemusta
Kokemusta CAD-suunnittelusta

Kurssisuositukset kokeneille suunnittelijoille  
*Ei sisälly toimialakoulutukseen ilman lisätilausta

  Taso 3 - Asiantuntijakoulutus

SolidWorks Valuosat ja muotit (2 pv)
SolidWorksin muottityökalujen avulla voit suunnitella valuosia tai muotteja sekä analysoida mallia.  Tällä kurssilla 
opit, kuinka muottityökaluja käytetään yksittäisen jakopinnan- sekä hankalampien muotojen useiden jakopintojen 
generoimiseen.

SolidWorks Plastics (2 pv)
SolidWorks Plasticsilla on mahdollista optimoida osat valmistusta varten jo suunnittelun varhaisessa 
vaiheessa. Helppokäyttöinen SolidWorks Plastics on täysin integroitu SolidWorks CAD-ympäristöön, joten voit 
analysoida ja muokata malleja samalla kun optimoit niitä muodon, sopivuuden ja toiminnallisuuden kannalta. Tällä 
kurssilla käydään kaikki SolidWorks Plastics Professionalin ja SolidWorks Plastics Premiumin toiminnallisuudet ja 
ominaisuudet läpi.

EdEllyTyKsET:
SolidWorks Professional ja SolidWorks Plastics
Tason 1 ja 2 -koulutukset
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