KEZELÉSI UTASÍTÁS

WeldPlay
Szerződtess új hegesztőket, gyakoroltasd őket és a hegesző munkaállást szereld fel.
Legyél a hegesztő cégnek igazi menedzsere.
Ismerd meg –és valósítsad meg az egyre bobyolultabb és hasznot hozó munkákat, úgy hogy közben
gyakorlatra teszel szert és az üzeleti forgalmad is növekszik.
Ezt úgy lehet megtenni, ha növeld erőforrásaidat és új hegesztési eljárásokat vezetsz be, kezdel
alkalmazni és egyre több minősített és gyakorlott hegesztőt alkalmazol.
Vezesd a cégedet a legfelső szintre – a topra.
Ezt a projektet anyagilag az Európai Bizottság támogatja.
Ez közlemény csak a szerző(k) véleményét tartalmazza és a benne levő
bármilyen felhasználásáért a Bizottságot felelősség nem terheli.

információ és ennek
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A játék sajátossága, jellemzői

A „WELDPLAY” menedzser játék, és a hegesztési tevékenységet utánozza, tipikusan a gyártási szektort,
amely része egy nagy ipari cégnek vagy egy műhelynek.
A játékos az új hegesztési cég részéről felelős a minősített hegesztők képzéséért és szerződtetéséért.
Különösen azért, hogy a játékos képezze a hegesztőit és a céget felszerelje minden a hegesztett termék
előállításához szükséges berendezéssel és mind azzal, ami szükséges az egyre bonyolultabb és fontosabb
termékek előállításához.
A játék ahogyan egyre inkább előre halad a játékosnak képesnek lenni egyre bonyolultabb és nagyobb
hasznot hozó vállalkozásokra, azért, hogy cége növekedését ezzel is elősegítse és a hegesztés területén
vezető vállalkozássá tegye.

Irányítás
A játék interaktív, amit egy rögzített kép mutat be, és ez több részből áll.
A játékos a játék különböző területein mozoghat, ha az egérrel ráklikkel az épületekre vagy az ikonokra
azokra, amelyek a képernyőn megjelennek.
A játékban mind a menedzsment, a képzés és a hegesztési tevékenységek az egérrel vezérelhetők
(irányíthatók).

Honlap
A WELDPLAY játék megkezdésekor honlap jelenik meg és ezen a játékos kiválaszthat három
lehetőséget:
Játék, Szabályok és Kreditek
A Szabályok ikonra klikkelve a játékosnak lehetősége van a játékszabályokat megismerni, azokhoz
hozzáférni.
A WELDPLAY az EU Leonardo de Vinci projektcsaládhoz tartozó ACCESSWELD projekt része,
társfinanszírozó az EU Bizottság – Élethosszig Tartó Tanulás Programja.
A Kreditek- re klikkelve a projektre vonatkozó hasznos információk találhatóak.
A játék megkezdéséhez a játékosnak a Játék(tér) gombra kell klikkelnie.

A játék környezete
A honlapon a Játék(tér) gombra klikkelve a játékos a játéktérbe jut.
A játék öt különböző területen kezdődik:
1.
2.
3.
4.
5.

Bevezető fő kép/felület
Hivatal;
MMA eljárást alkalmazó üzem;
MIG/MAG eljárást alkalmazó üzem;
AVI eljárát alkalmazó üzem

Bevezető fő kép/felület
Bevezető fő kép/felület általános áttekintést ad a cégről, amelyiknek négy épülete van és ezekben a
következő tevékenységeket végzik:
 az első épület a baloldalon a Hivatal



a másik három épület a háttérben a három különböző hegesztési eljárást alkalmazó üzem.

Bármelyik épültre klikkelve a játékos bejuthat az ott meghatározott területre.
A bevezető fő kép/felületnél a képernyő alsó menü sávját használva játékos meggyőződhet arról mennyi
pénzt keresett (Money – Pénz).
Jobbra lent a színes derékszögű négyszögre klikkelve a játékos megnézheti, hogy valamennyi hegesztés
eljárás esetében hány tapasztalati pontot (XP) szerzett a játék során.

Bevezető fő kép/felület – hegesztő cég

Hivatal
A „Hivatalba” lépve a játékos a folyamatirányító számítógéphez mehet, ahonnan a valamennyi
tevékenységét irányíthatja – így a következő funkciókat:





új hegesztő munkahelyek megvásárlását, de ezekből a legtöbb három lehet valamennyi hegesztési
eljárás esetében;
új hegesztőket szerződtethet (MMA, MIG/MAG és AVI);
intézkedhet és vásárolhat a működtetéshez és a hegesztési tevékenységhez szükséges tárgyakat (
pl. hegesztő berendezéseket, kiegészítőket, védőgáz palackokat, fogyóelektródákat _hegesztőanyagokat);
új megrendeléseket vehet fel (Hegesztési szállítási szerződések)

Az új megrendelések elfogadása és elkészítése alapvetően fontos ahhoz, hogy pénz bevételhez jusson és
tapasztalatokat szerezzen, amit különböző területeken felhasználhat cége irányításához és folyamatosan
növelheti hegesztői minősítését, képességeit.
Ahogyan a játék egyre inkább előre halad, a játékost diplomával tüntetik ki, amivel elismerik képességét,
és adottságait.
Ezek a diplomák (oklevelek) a Hivatal falán láthatóak.
A Hivatal – ban ehhez még hozzáadódik az is, hogy a játékos megismerheti a fontosabb hegesztési
fogalmakat és eljárásokat is, ha a műszaki enciklopédiát kinyitja, ahol hat nyelven találja meg
hegesztésre vonatkozó alapvető kifejezéseket és fogalmakat (így: lengyelül, magyarul, olaszul,
portugálul, románul és svédül).

A Hivatal képernyőről a játékos visszatérhet a “Bevezető fő kép/felület” –re
.

Kilépés ikonja

A Hivatal

Műhelyek
A hegesztési műveleteket három épületben, a „Bevezető fő kép/felület” hátterében, végzik és ezek a
különböző hegesztési eljárásokat képviselik.
Ezeken az épületeken belül, a játékos három hegesztő munkaállást létesíthet és a speciális feladatnak
megfelelően dolgozhat a vonatkozó tárgyakon.
A hegesztő munkaállás az hely, ahol a hegesztők tevékenységüket kifejtik (végzik).
A rendelkezésre álló bevétel, pénz mennyiségének növekedésével a játékos bővítheti hegesztő
munkaállásait, vásárolhat új berendezést (mint pl. hegesztőfejet, pisztolyt, védőgáz palackot és
hegesztőanyagot) újabb hegesztőt szerződtethet és új feladatokat, munkát is vállalhat.

MMA – bevont elektródás kézi ívhegesztő műhely
Ha a játékos valamelyik hegesztőállására klikkel kijelölhet egy hegesztőt azok közül, akik rendelkezésre
állnak, hogy az adott munkafeladatot végrehajtsa.
A hegesztő csak akkor kezd a munkához, ha ahhoz minden szükséges előfeltétel megvan így a szükséges
anyagok, amelyek az adott termék előállításához szükségesek (kellő mennyiségű védőgáz és
huzalelektróda) és ha a hegesztőfej (eszköz) megfelelő.
A védőgáz, hegesztőanyag mennyisége és a berendezés feltételei megjelennek a képernyő alsó
menüsávjában.
Ez a sáv szintén jelzi a megkeresett pénzt, a gyakorlatot jellemző pontokat (XP) és szabályozza a
hanghatást és a játékegység megtakarításait.
További anyagvásárlás lehetséges, ha a hegesztőpisztolyra/fejre vonatkozó ikont használják.

Ikon új anyagvásárláshoz

Ikon új hegesztő szerződtetéséhez
Mielőtt egy új hegesztőt szerződtet, egy új hegesztő munkaállást kell vásárolnia – a speciális parancson
keresztül (ikon ehhez a gépkar)

ikon új egesztő munkaállás megvásárlásához
Az új munkát ki lehet választani, ha a biciklivázat mutató ikont használják.

Ikon új hegesztő munkaállás vásárláshoz

Játék szintek
A játék célja különböző feladatok teljesítése, vagy szerződések megvalósítása (Hegesztési
Munkaszerződések), amelyeket a Hivatalból választanak ki, vagy a műhelyek képernyőjéről.
Minden egyes munkánál, a játékos célja, hogy létrehozzon egy munkadarabot, amelyhez speciális
hegesztési eljárást alkalmaz.
Minden munkadarab előállításhoz bizonyos kivitelezési idő (munkaidő) szükséges és bizonyos
mennyiségű hegesztőanyag és védőgáz, valamint a hegesztőeszköz (pisztoly, fej) használata.
Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a munkaidő nem egyezik a játékban szereplő idővel.
A játékosnak gondosan kell kezelnie az erőforrásait és a pénzét is azért, hogy képes legyen (maradjon)
még járulékos hegesztő munkaállásokat vásárolni és megvalósítani valamennyi munkadarabot, ami a
három különböző hegesztési technikához/eljáráshoz kapcsolódik.
A vállalkozás hatékonyságának, termelékenységének növelése végett a játékos valamennyi hegesztési
eljárásnál maximum három hegesztőt alkalmazhat.
Egy munkadarab befejezésekor a játékos pénzhez jut és ezen kívül a gyakorlattal arányos pontokat (XP
pontok) is kap, ezek szükségesek ahhoz, hogy hegesztői képességének színvonalát növelje és így képes
legyen folyamatosan az újabb és bonyolultabb munkafeladatok elvégzésére.
A megkeresett pénzzel a játékosnak lehetősége lesz (van) újabb hegesztő munkaállások megvásárlására,
és ezzel párhuzamosan több hegesztő szerződtetésére és további anyagvásárlásra.
A begyakorlottságért járó pontok és a megkeresett pénz szintén a menüsávban látható, amely
mindenegyes a képernyő alján van.
A játék akkor fejeződik be, amikor minden hegesztő szakmai csúcson van, azaz elnyerték a tanúsítványt,
rendelkeznek valamennyi munkadarabbal, biztonsági berendezéssel és valamennyi munkadarabot
elkészítették.
A következő képek bemutatják a „Hegesztési feladatok munkadarabjait” amelyeket a különböző
hegesztési eljárásokhoz rendeltek.

MMA hegesztési eljáráshoz rendelt munkadarabok

MÍG/MAG hegesztési eljáráshoz rendelt munkadarabok

AVI hegesztési eljáráshoz rendelt munkadarabok

A szintek megőrzése és a terhelése
A játék automatikusan megőrzi azt az előrehaladást, amit a játékos elért és automatikusan a következő
játékhoz feladja.

A hegesztési eljárásokra vonatkozó információk
A gyakorlati munkát (részt) a műhelyekben végzik, ahol a különböző eljárásokhoz igazodnak a hegesztő
munkaállások.

MMA – bevont‐elektródás kézi ívhegesztés
Ennél az eljárásnál a villamos ív a leolvadó elektróda, amelyik tipikusan bevonattal rendelkezik és a
munkadarab között ég.
A villamos ív által keltett hő hatására az elektróda megömlik és vége a kötésben van ott ahol leolvadva
varrat fémet alkot.
A hő hatására a bevonat és a fém maghuzal együtt megolvad és így védőgáz burok (atmoszféra) képződik
és salak, amelyek a hegesztés környezetével közvetlen reakcióba lép és megóvja, védi az oxidációtól.
A varratsor végén a kötésről a salakot el kell távolítani.
Ez a technika a hegesztési eljárások között a legegyszerűbb.
Ennek a hegesztési eljárásnak előnyei, csak emlékeztetésként:



Rugalmasság
Kis költség.

MIG/MAG – semleges védőgázos leolvadó elektródás ívhegesztés/aktív
védőgázos leolvadó elektródás ívhegesztés
A MÍG/MAG hegesztési eljárások másik megnevezése a folyamatos huzalelektródás hegesztés, mivel a
hegesztőanyag ebben az esetben egy „végtelenített” fémhuzal, amelyet csévéről a hegesztési művelet
alatt folyamatosan fejtik le, adagolják.
Hasonlóan, mint az MMA eljárásnál ennél az eljárásnál is villamos ív keletkezik a leolvadó
huzalelektróda (folyamatosan adagolt huzalelektróda) és a munkadarab között.
A hegfürdő és a varrat védelmét a külön adagolt védőgáz biztosítja, amelyik a hegesztőfejből lép ki.
Az eljárásnak két változata terjedt el a MÍG és a MAG – a különbség az, hogy az alkalmazott gáz
semleges (nemes, amely nagy hőmérsékleten nem lép reakcióba más elemekkel) vagy un. aktív gáz.
Ezt a technikát a következő előnyök jellemzik:
 Nagy termelékenység
 A hegesztett kötés jó minősége.

AVI – Volfrám elektródás semleges védőgázos ívhegesztés

Eltérően a fent bemutatott hegesztési eljárásoktól ebben az esetben a villamos ív a nem olvadó volfrám
elektróda és a munkadarab között keletkezik.
A felhasznált hegesztőanyag formája fémrúd (hegesztőpálca).
Az elektródát és a hegesztés területét (hegfürdőt és a környezetét) a hegesztőfejből/pisztolyból kiáramló
semleges gáz áramoltatással védik.
A volfrám jó tulajdonságainak köszönhetően ez a hegesztési eljárás jelentős hőtermelő képességgel
rendelkezik és ennek eredménye a jó minőségű hegesztett kötés.
Az AVI hegesztési eljárás a hegesztőtől jelentős mértékű hegesztési készséget követel, de biztosított,
hogy az elkészített kötések minősége kiváló.

