
solidWorks kursuspakke 
til dig, der arbejder med 
Tool & Die Design

9 
dage

Det er afgørende, at du modtager den undervisning, som er den rette for dig. Derfor har vi lavet en række kursuspakker, 
som vi anbefaler til brugere inden for forskellige brancher. Nedenstående er de kurser, vi anbefaler til dig, der arbejder med 
tool & die design. Få de grundlæggende færdigheder til udarbejdelse af parter, samlinger og tegninger. Dette følges op af 
undervisning i simuleringer, specialiseret mold design og et kursus i SolidWorks Plastics.

  LeveL 1 - Basis
SolidWorks Essentials (4 dage)
SolidWorks Essentials giver dig en hurtig og effektiv gennemgang af alle de grundlæggende funktioner i SolidWorks, 
blandt andet modellering af pater og assemblies. Vi kommer også ind på 2D tegningsdelen, så du kan fremstille 
produktionstegninger af de modeller, der er blevet konstrueret. Fokus er på at give dig færdigheder til at arbejde med de 
grundlæggende funktioner i SolidWorks. Kurset er et godt fundament for at indarbejde en effektiv konstruktionsproces i din 
virksomhed.

SolidWorks Assembly Modeling (2 dage) 
I den tidlige konstruktionsproces er det afgørende at kunne analysere samlingerne i din konstruktion for at undgå fejl. På 
kurset lærer du at lave samlinger ved at indsætte og sammensætte komponenter og efterfølgende analysere samlingen. 
Håndtering af store samlinger og brugbare teknikker til udarbejdelse af nye parter i relation til en samling gennemgås også. 

SolidWorks Advanced Part Modelling (2 dage)  
SolidWorks Advanced Part Modeling rummer mange brugbare værktøjer til din konstruktionsproces. På kurset får du 
kendskab til opbygning af avanceret geometri, og vi gennemgår brugen af multibody solids, sweeps, lofts og rundinger til 
modellering af parter med dobbeltkrumme overflader. Kurset fokuserer på arbejdet med solider, og du bliver fortrolig med 
de vigtigste funktioner og kommandoer.

SolidWorks Drawings (1 dag) 
SolidWorks Drawings giver dig et indgående kendskab til udarbejdelse af dokumentation i SolidWorks. Fokus er på de 
grundlæggende færdigheder, og du lærer blandt andet opsætning af korrekte 2D-tegninger, dimensioner og tolerancer. Du 
får desuden kendskab til fremstilling og opsætning af styklister. 
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  LeveL 2 – Advanced

SolidWorks Surface Modeling (2 dage) 
Konstruerer du produkter med komplekse overflader? SolidWorks’ overflademodul rummer mange muligheder til 
løsning af avancerede konstruktionsopgaver, og dette kursus giver dig gennem øvelser og cases den nødvendige viden 
om funktionerne til overflademodellering. 

SolidWorks Simulation Essentials (3 dage)
Dette kursus er for dig, der ønsker at skabe bedre konstruktioner gennem simulering af eksempelvis belastning, 
varmeoverførsel og holdbarhed i SolidWorks Simulation. Med SolidWorks Simulation kan du validere din konstruktion 
løbende i konstruktionsprocessen, så du sparer både tid og penge. På kurset gennemgås både de grundlæggende dele af 
Finite Element Analysis og analyseprocessen i forbindelse med eksempelvis meshing, belastninger og randbetingelser. Du 
lærer også at tolke resultaterne, så disse kan anvendes bedst muligt i din konstruktionsproces. Vi ser også på fejlsøgning 
og ”best practices” i SolidWorks Simulation.

Forudsætninger:
SolidWorks Professional licens
Kendskab til Microsoft Windows, gerne erfaring med CAD

Supplerende undervisning til erfarne konstruktører
*Ikke inkluderet i Branchespecifik kursuspakke. Skal bestilles separat. 

  LeveL 3 – Ekspert

SolidWorks Mold Design (2 dage) 
Om du konstruerer støbte emner eller støbeforme, kan SolidWorks’ Mold værktøjer hjælpe dig. Værktøjerne hjælper 
dig med at foretage slipanalyser på emner og gøre selve designprocessen hurtigere ved at automatisere dele af 
formkonstruktionen. På dette kursus vil du lære hvordan du bruger SolidWorks Mold værktøjerne til alt lige fra 
konstruktion af simple formværktøjer med en kerne og kavitet til komplekse former med flere trækretninger, sidetræk 
og indsats. Kurset omfattet også import af geometri, overflademodellering samt teknikker til manuel fremstilling af 
støbeformer.

SolidWorks Plastics (2 dage) 
Med SolidWorks Plastics kan du optimere emner og støbeforme for at sikre lettere produktion og færre fejl. Plastics 
er brugervenligt og fuldt integreret med SolidWorks, så du kan analysere og tilpasse konstruktionen løbende og så 
tidligt i processen som muligt. SolidWorks Plastics giver dig mulighed for hurtigt at evaluere enkeltstyks, flerstyks og 
familieemners layout, inklusiv indløb og indløbskanaler. Man kan endda afbalancere indløbssystemer, skønnet cyklustid, 
lukketryk og skudvægt, hvilket gør det muligt at optimere indløbs-og emneforholdene og dermed undgå kostbare 
værktøjsændringer efterfølgende. Alle disse funktioner gennemgås på kurset, som dækker både Professional og Premium 
pakken af SolidWorks Plastics.  

Forudsætninger:
Nødvendige SolidWorks-pakker: SolidWorks Professional og SolidWorks Plastics
Gennemført undervisning på level 1 og 2

http://www.plmgroup.dk

