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Sisältö (esitysajat videolla)



Mitä seuraavista kirjastoista käytät?

Kysymys/Poll



Mitä kirjastot ovat ja missä ne sijaitsevat?

• Kirjastot ovat yhteen kerättyjä kokonaisuuksia erilaisista vakioiduista tiedoista
• Valmiita kirjastoja

• Itse koostettuja: mallinnus ja määritys, kumppaneilta, nettisivuilta

• Kirjastojen tyyppejä
• Komponentit

• Materiaalit

• Ulkoasut

• Aihiot ja profiilit

• Varastointi
• 3D-malleja, tietokantoja, asetustiedostoja

• Kovalevy, verkkolevy, PDM, pilvi

• Metatiedot



• 2D Block muodot (Electrical ja Hydraulic)

• CircuitWorks komponentit

• Routing komponentit (DIN, ISO, ANSI ja ASME)

• Weldments profiilit (DIN, ISO, ANSI, AS, BSI, CISC, GB, JIS ja Unistrut)

• Kaikki eri osa-alueiden komponentit saa purettua omiin kansioihinsa (Ctrl + click → SWCustom→ pura *.zip)

SolidWorks Content



• Tämä on Dassault Systemsin ylläpitämä kirjasto

• Mene osoitteeseen: https://www.3dcontentcentral.com

• Luo tili kohdasta Log In → Sign Up

• Täältä löytyy laajalti esim. erilaisia koneenrakennuksen komponentteja, kiinnitystarvikkeita ja valmispiirteitä

3D Content Central

https://www.3dcontentcentral.com/


• Avaa WS Explorer ja aseta View→ Hidden Items päälle

• Mene kansioon C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020 ja kopioi Design Library –kansio
samaan Custom kansioon, jossa on Templates ym.

Design Library valmistelu



• Avaa System Options → File Locations → Design Library

• Aseta kansiopolku viittaamaan uuteen paikkaan ja poista oletuspolku

• Design Library on nyt käytettävissä Task Pane –näkymän kautta

• Voit halutessasi luoda sinne omia kansioita yrityksen tarpeisiin

Design Library valmistelu



• Täällä on hyvä säilyttää omia vakiokomponentteja tietyssä kansiossa

• Voit helpottaa komponenttien paikoitusta luomalla niihin Mate Reference –paikoitusmäärityksiä

• Jos kahdesta liitettävästä komponentista löytyy samannimiset (Gear) referenssit niin automaattinen
paikoitus tapahtuu heti, kun komponentti “raahataan” grafiikkaikkunaan

Design Library – komponentit 



• Käytetään valmista sketsiä leikkaavana muotona Sheet Metal –kappaleeseen

• “Raahataan” haluttu sketsi tietylle pinnalle tai tasolle ja asemoidaan referenssien avulla

• Muodon saa leikattua tarvittaessa myös taivutettuun kappaleeseen Wrap –piirteellä

Design Library – piirteet 



• Mallinna esim. kuvassa näkyvä geometria halutuilla mitoilla

• Huomioi, että geometrian lopputulos täytyy olla Solid Bodies = 1 kpl 

Design Library – Forming Tool



• Käynnistä Sheet Metal → Forming Tool –toiminto 

• Valitse Stopping Face –pinnaksi kappaleen yläpinta

• Faces to Remove –kohtaan täytyy valita kaikki sellaiset pinnat, jotka tulee poistettavaksi kokonaan levyaihiosta

• Insertion Point on oletuksena origossa, sitä ei tarvitse välttämättä vaihtaa

Design Library – Forming Tool



• Tallenna malli muotoon Form Tool (*.sldftp)

• Tee tarvittaessa mallista kopio johonkin toiseen kansioon jos teet samankaltaisia useampia  

Design Library – Forming Tool



• ”Raahaa” muoto Sheet Metal –kappaleen yläpinnalle, voit pyöritellä sitä nuolinäppäimillä ja kääntää 
Tab –näppäimellä

• Päästä lopuksi hiiren näppäimestä irti

Design Library – Forming Tool



• Tässä vaiheessa voit vielä kääntää muotoa ja vaihtaa puolta

• Kohdassa Position voit määrittää muodon sijainnin mitoilla

Design Library – Forming Tool



• Luodaan Projektiokääntömerkki piirretystä symbolista

• Blocks –työkalupalkin voi hakea Toolbars –valikon kautta

• Valitse Make Block ja rajaa symboli aluevalinnalla

• Siirrä koordinaatisto/sijoituspiste haluttuun kohtaan 

2D Blocks – Blockin luonti



• Tallenna Block sille kuuluvaan kansioon

• Testaa toiminta ”raahaamalla” se arkille 

2D Blocks – Blockin käyttö



• SW Professional / Premium

• Miljoonia komponentteja

• Yli 2000 eri tyyppistä osaa

• 12 standardia sekä muita luokkia
• DIN

• ISO

• Ansi

• PEM

• SKF

• …

• Sisältö kustomoitavissa

Toolbox



Toolbox -komponentin käyttö



Toolbox sijainti ja rakenne

• Suositus: sama sisältö keskitetysti käyttäjillä



Toolbox Settings



Toolbox sisällön hallinta



Material Library



Material Library



• SW Simulation Professional / Premium

Material Library



Lataa Weldment standardiprofiilit Design Library → SOLIDWORKS Content→Weldments -kansion 
kautta ja luo oma Custom –kansio profiileja varten.

Weldment Profiles – kirjaston valmistelu



Aseta hakemistopolku Options→ System Options→ File Locations→

Weldment Profiles kautta, poista halutessasi oletuspolku.

Weldment Profiles – kirjaston valmistelu



• Weldments –työkaluja voi käyttää vain Part –ympäristössä

• Aktivoi kyseiset työkalut avaamalla uusi Part ja klikkaamalla RMB työkalupalkkien päällä

• Valitse Tabs→Weldments

Weldment Profiles – kirjaston valmistelu



• Esimerkkinä tehdään ITEM 0.0.607.26 80x40 –profiilista Weldmentissä käytettävä lähdetiedosto 

• Luo tyhjä Part –tiedosto, anna materiaali ja tallenna se formaatissa Lib Feat Part (*.sldlfp)

• Luo omaan Profiilikansioosi standardia vastaava alikansio ITEM ja sen alle tyyppikansio Rectangular

• Avaa Properties näkymä ja lisää Custom välilehdelle Description tieto

Weldment Profiles – profiilin luonti



• Hae profiili DXF –tiedostona kyseisen valmistajan sivuilta ja kopioi geometria luomasi tiedoston sketsitilaan

• Lisää tartuntapisteitä sketsitilan Point –toiminnolla

• Tarvittaessa voit käyttää geometriaehtoja apuna (Fixed, Horizontal, Vertical ja Coincident) 

Weldment Profiles – profiilin luonti



• Lopuksi luotu sketsi täytyy lisätä kirjastoon toiminnolla Add To Library

• Sketsin symboliin tulee pieni ”merkintä” kirjastoon lisäyksestä 

Weldment Profiles – profiilin luonti



• Testaa profiili luomalla uusi Weldment –osa

• Tarkista, että profiilissa on kaikki haluamasi tartuntapisteet

Weldment Profiles – profiilin käyttö



Routing

• SW Premium

• Piping

Extrude3D Sketch

90° & 45° Elbow parts

Flange



Routing

• SW Premium

• Tubing

Sweep

3D Spline

Orthogonal

3D Sketch

Fittings



Routing

• SW Premium

• Electrical

3D Sketch

Fittings

Cable



Routing Library

Pipe Flanges Fittings

Tube Standard Elbows Assembly Fittings

Cable Custom Elbows Equipment

Conduit Connector

Flex Cable Clips



Routing Library Manager



• Ohjelmasta löytyy kattava määrä erilaisia textuureja käytettäväksi kohdasta Task Pane → Appearances

• Lisää tekstuureja löytyy esim. täältä: https://community.foundry.com/share

• Voit ”raahata” textuurin osan päälle tai valita RMB→ Add Appearance to part

• Textuurin voi asettaa myös pinnoille, piirteille ja tilavuuksille erikseen pikavalikosta ”raahauksen” yhteydessä

• Textuurin näkyvyys asetetaan valikosta View (Heads-Up) → View Settings → RealView Graphics  

Appearances – tekstuurit

https://community.foundry.com/share


• Jos haluat tehdä omia tekstuureja niin luo ensin kansio SWCustomin alle ja määritä sijainti Options→ File 
Locations→ Custom – Appearances kautta

• Tallenna lähdetiedosto (esim. *.jpg) kyseiseen kansioon, raahaa se osan päälle, editoi ja tallenna se tekstuuriksi 
kohdassa Advanced→ Save Appearance

Appearances – tekstuurit



• Mene kohtaan Task Pane → Appearances → Custom Appearances, täällä näkyy kaikki itse luodut 
tekstuurit

• Voit ”raahata” tekstuurin halutun pinnan päälle ja tehdä tarkemman valinnan pikavalikosta 

Appearances – tekstuurit



• Ohjelmasta löytyy muutamia tarroja/logoja käytettäväksi kohdasta Task Pane → Decals

• Näitä voidaan ”raahata” suoraan mallin pintojen päälle, ei ole muotoriippuvaisia

• Asetuksista voi muuttaa tarran kokoa, asentoa ym.

Decals – tuotetarrat ja logot



• Jos haluat tehdä omia tarroja niin luo ensin kansio SWCustomin alle ja määritä sijainti Options→ File Locations
→ Custom – Decals kautta

• Tallenna lähdetiedosto (esim. *.jpg) kyseiseen kansioon, raahaa se osan päälle, editoi ja tallenna se tarraksi 
kohdassa Image→ Save Decal

Decals – tuotetarrat ja logot



• Mene kohtaan Task Pane → Decals → Custom Decals, täällä näkyy kaikki itse luodut tarrat ja logot

• Voit ”raahata” logon halutun pinnan päälle tai valita RMB→ Add Decal to part → klikkaa pintaa 

Decals – tuotetarrat ja logot



• Ohjelmasta löytyy aika kattava määrä taustoja, joita voidaan tarvittaessa tallentaa suoraan Template –
tiedostojen oletusnäkymäksi

• Taustan valinta aukeaa View (Heads-Up) –valikosta 

Scenes – taustat ja ympäristöt



• Jos haluat tehdä omia taustoja niin luo ensin kansio SWCustomin alle ja määritä sijainti Options→
File Locations→ Custom – Scenes kautta

Scenes – taustat ja ympäristöt



• Tallenna aluksi jokin oma taustakuva (*.jpg) aiemmin määritettyyn kansioon

• Avaa tyhjä Part ja mene kohtaan Edit Scene

• Hae kuva Browse –napilla kohdassa Basic→ Background

• Voit halutessasi vaihtaa myös Environment –tiedostoa, joka vaikuttaa siihen millaisia heijastuksia näkyy mallin pinnoilla

• Tee tarpeelliset asetukset ja tallenna tausta kohdassa Advanced→ Save Scene

Scenes – kiinteä taustakuva



• Avaa tyhjä Part ja mene kohtaan Edit Scene

• Aseta Basic → Background = Use Environment

• Hae kuva kohtaan Environment ja tallenna samaan tapaan kuin aiemmin (Save Scene) 

• Nyt taustakuva pyörii mallin mukana

Scenes – taustakuva ympäristönä



• Oman taustan saa vaihdettua mihin tahansa malliin kohdasta Task Pane → Scenes→ Custom 
Scenes (aiemmin määritelty kansio)

• Voit ”raahata” sen grafiikka-alueelle tai RMB→ Add Scene to part

• Toinen vaihtoehto on lisätä se suosikkeihin kohdassa Manage Favorites

Scenes – taustan/ympäristön vaihto



• Avaa Options→ Save/Restore Settings tai avaa Copy Settings Wizard Windows haun kautta

• Aiemmissa vaiheissa tehdyt File Locations –määritykset tallentuu System Options ruksin myötä

• Tallenna tiedosto johonkin sellaiseen paikkaan, josta se on helposti kaikkien SW käyttäjien saatavilla

• Toiset käyttäjät saavat asetukset käyttöön Restore Settings –valinnan myötä

Asetusten tallennus ja jakaminen



Mitä sinulle uusia kirjastoja voisit hyödyntää?

Kysymys/Poll



AIPWorks etäkoulutus

aipworks.fi/koulutus/
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