INSTRUKCJA OBSŁUGI

WeldPlay

Zatrudniaj spawaczy, zorganizuj im szkolenie i otwieraj nowe stanowiska spawalnicze.
Stań się prawdziwym menedżerem przedsiębiorstwa spawalniczego. Przyjmuj i realizuj
coraz bardziej skomplikowane i zyskowne zlecenia, aby zyskać doświadczenie
i powiększyć swój biznes. Aby tego dokonać, będziesz musiał udoskonalać swoje zasoby,
wdrażać nowe procesy spawalnicze i zatrudniać coraz bardziej wykwalifikowanych i
doświadczonych spawaczy. Zaprowadź swoją firmę na szczyt!

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Treści zamieszczone na niniejszej publikacji stanowią punkt widzenia jej autorów
i Komisja Europejska nie jest za nie odpowiedzialna.
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Opis gry
Weldplay jest grą menedżerską, która umożliwia symulację zarządzania czynnościami
i technikami spawalniczymi, typowymi dla działu produkcyjnego dużego przedsiębiorstwa
przemysłowego lub warsztatu. Gracz będzie odpowiedzialny za rekrutację i wyszkolenie
wykwalifikowanych spawaczy działając w imieniu nowej firmy spawalniczej.
W szczególności zaś, gracz będzie musiał przeszkolić swoich spawaczy i wyposażyć firmę w
cały niezbędny sprzęt i urządzenia potrzebne do obróbki coraz bardziej złożonych
i odpowiedzialnych produktów.
W miarę rozwoju gry, gracz nauczy się wykonywać coraz bardziej skomplikowane
i zyskowne zlecenia, co przyczyni się do rozwoju firmy i zaprowadzi ją na szczyt
w dziedzinie spawalnictwa

Klawisze funkcyjne / Kontrolki
Interfejs gry przedstawia jeden stały scenariusz składający się z wielu obszarów. Gracz
może poruszać się po różnych obszarach gry klikając myszką bezpośrednio na budynki lub
ikony pojawiające się na ekranie.
Sterowanie wszelkimi czynnościami związanymi z zarządzaniem, szkoleniem i spawaniem
odbywa się przy pomocy myszki.

Ekran startowy
Po uruchomieniu gry WeldPlay wyświetla się ekran startowy, na którym gracz ma do wyboru
trzy opcje: Play (Zagraj), Instructions (Instrukcje) oraz Credits (Informacje nt. projektu) .
Klikając na ikonę Instructions (Instrukcje) gracz uzyskuje dostęp do instrukcji gry.
Gra WeldPlay powstała w wyniku projektu AccessWeld należącego do grupy projektów
Leonardo da Vinci, współfinansowanych z funduszu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się
przez całe życie” (Lifelong Learning Program). Klikając na ikonę Credits (Informacje nt.
projektu) gracz uzyskuje dostęp do informacji dotyczących projektu.
Aby rozpocząć grę należy kliknąć na przycisk Play (Zagraj).

Środowisko gry
Poprzez naciśnięcie przycisku Play (Zagraj) na ekranie startowym, gracz wchodzi do strefy
gry.
Gra odbywa się w pięciu różnych obszarach:
1) Scenariusz główny;
2) Biuro;
3) Warsztat spawania metodą MMA;
4) Warsztat spawania metodą MIG/MAG;
5) Warsztat spawania metodą TIG.

Scenariusz główny
Scenariusz główny prezentuje widok ogólny przedsiębiorstwa składającego się
z 4 budynków, w których odbywają się różnorakie czynności i zadania gry. Pierwszy budynek
po lewej stronie to Biuro (Office), podczas gdy pozostałe trzy budynki w tle to trzy różne
warsztaty (Workshops). Klikając na dany budynek gracz może wejść do określonego
obszaru gry.
Posługując się paskiem menu na dole Scenariusza głównego, gracz może sprawdzić sumę
zarobionych pieniędzy (Pieniądze - Money). Klikając na kolorowe prostokąty na dole po
prawej stronie, gracz może sprawdzić ilość punktów za doświadczenie zdobyte za każdy

proces spawalniczy w grze (Punkty za zdobyte doświadczenie - XP).

Scenariusz główny – Przedsiębiorstwo spawalnicze

Biuro
Po wejściu do Biura gracz może uzyskać dostęp do swojego komputera i zarządzać
wszelkimi aspektami swojego przedsiębiorstwa. Z tego poziomu gry gracz może
w szczególności wykonywać następujące działania:
- kupować nowe stanowiska spawalnicze, do maksymalnej ilości trzech stanowisk dla
każdego procesu spawalniczego;
- zatrudniać nowych spawaczy (MMA, MIG/MAG oraz TIG);
- kupować i zarządzać aktywami (komponenty do uchwytów spawalniczych, butle z gazami
osłonowymi oraz materiały dodatkowe do spawania) niezbędnymi do wykonywania
czynności spawalniczych;
- przyjmować nowe zlecenia (Kontrakt na wykonanie spawanie - Welding Contract )
Przyjmowanie i wykonywanie nowych zleceń stanowi podstawę zarabiania pieniędzy
i zdobywania doświadczenia wymaganego w zarządzaniu różnymi działaniami
przedsiębiorstwa oraz w celu zwiększenia poziomu kwalifikacji spawaczy. W miarę rozwoju
gry, spawacze otrzymują dyplomy potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności. Dyplomy
te można będzie oglądać na ścianach Biura.
Ponadto, w biurze, „wchodząc” do encyklopedii technicznej dostępnej w 6 wersjach
językowych (włoskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, węgierskiej oraz szwedzkiej), gracz
może zapoznać się z podstawową terminologią i procesami spawalniczymi.
Z ekranu Biura gracz może powrócić do Scenariusza głównego (Main Scenario) klikając na
ikonę strzałki.

Ikona wyjścia (Exit)

Biuro

Warsztaty
Czynności spawalnicze wykonywane są w trzech budynkach zlokalizowanych na drugim
planie scenariusza głównego. Budynki to warsztaty w których odbywają się różne procesy
spawania. W budynkach tych gracz może umieścić do trzech stanowisk spawalniczych
i dokonywać obróbki elementów związanych z konkretnym zleceniem.
Stanowisko spawalnicze jest miejscem gdzie odbywają się konkretne czynności
spawalnicze. Wraz ze wzrostem dostępnych środków finansowych gracz może ulepszać
swoje stanowiska spawalnicze kupując nowy sprzęt (np. nowe uchwyty spawalnicze, butle
gazowe oraz materiały dodatkowe do spawania), zatrudniać nowych spawaczy
i przyjmować nowe zlecenia.

Warsztat spawania metodą MMA

Klikając na jedno ze stanowisk spawalniczych, gracz może przydzielić zadanie jednemu
z dostępnych spawaczy.
Spawacz rozpocznie pracę tylko w przypadku, jeżeli został wyposażony we wszystkie
materiały potrzebne do realizacji danego zadania (ilość gazu oraz drut spawalniczy) oraz gdy
parametry pracy uchwytu spawalniczego są odpowiednie.
Ilość gazu, drut spawalniczy, parametry pracy uchwytu spawalniczego są wyświetlane na
odpowiednim pasku menu na dole ekranu. Pasek ten wyświetla również kwotę zarobionych
pieniędzy i punkty zdobyte za doświadczenie oraz zawiera kontrolki sterowania dźwiękiem a
ponadto zapisuje bieżącą sesję gry.
Zakup dalszych materiałów może być zrealizowany przy pomocy ikony przedstawiającej
uchwyt spawalniczy.

Ikona zakupu nowych materiałów
Klikając na ikonę kasku spawacza można zatrudnić nowego spawacza.

Ikona rekrutacji nowego spawacza

Przed zatrudnieniem nowego spawacza należy zakupić nową kabinę spawalniczą
korzystając ze specjalnego polecenia (ikona pokazująca mechaniczne ramię).

Ikona zakupu nowej kabiny spawalniczej

Nowe zlecenia mogą być wybierane za pomocą ikony przedstawiającej ramę roweru.

Ikona zakupu nowego stanowiska spawalniczego

Gracz może powrócić do Ekranu głównego klikając na ikonę ze strzałką kierującą do wyjścia
(patrz Ikona Wyjścia - Exit Icon w dziale Biuro - Office).

Poziomy gry
Celem gry jest wykonywanie różnorakich zadań lub realizacja kontraktów na spawanie
(Welding Contracts), które można wybierać z poziomu ekranu Biura (Office) lub z poziomu
Warsztatów (Workshops).
Celem gracza jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu określonego elementu
korzystając z danego procesu spawania. Wykonanie każdego elementu wymaga
określonego czasu (czas pracy - working time) oraz pewnej ilości gazu i drutu
spawalniczego, jak również zastosowania uchwytu spawalniczego. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że czas pracy (working time) nie odpowiada rzeczywistemu czasowi gry.
W związku z tym, gracz musi ostrożnie zarządzać swoimi zasobami i środkami finansowymi,
aby zakupić dodatkowe stanowiska spawalnicze i wykonać wszystkie elementy w ramach
trzech różnych technik spawalniczych. W celu zwiększenia produktywności
przedsiębiorstwa, gracz podczas realizacji danego procesu może posłużyć się maksymalnie
trzema spawaczami.
Po wykonaniu elementu gracz otrzyma wynagrodzenie i punkty za doświadczenie (punkty
xp), które są niezbędne dla podniesienia poziomu kwalifikacji swoich spawaczy, a tym
samym w celu uzyskania możliwości przyjmowania coraz bardziej skomplikowanych
i lukratywnych zleceń.
Za zarobione pieniądze gracz będzie miał możliwość dostosowania i ulepszenia
dodatkowych kabin spawalniczych, zatrudnienia wielu spawaczy jednocześnie oraz zakupu
dodatkowych materiałów.
Punkty zdobyte za uzyskane doświadczenie oraz ilość zarobionych pieniędzy pokazywane
są na pasku menu znajdującym się na dole każdego ekranu.
Gra kończy się kiedy wszyscy dostępni spawacze osiągnęli szczyt swoich umiejętności, co
oznacza, że otrzymali wszystkie możliwe certyfikaty, są wyposażeni we wszystkie
urządzenia i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pracy oraz, że wszystkie zlecenia
zrealizowane.
Następujące obrazki przedstawiają Kontrakty spawalnicze (Welding Contracts) dotyczące
różnych procesów spawalniczych.

Kontrakty spawalnicze na spawanie metodą MMA

Kontrakty spawalnicze na spawanie metodą MIG/MAG

Kontrakty spawalnicze na spawanie metodą TIG

Zapisywanie i załadowywanie poziomów
Gra automatycznie zapisuje postępy czynione
automatycznie ładuje następny poziom gry.

przez
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Informacje na temat procesów spawania
Część praktyczna odbywa się w warsztatach mieszczących stanowiska spawalnicze dla
trzech różnych procesów spawania. W zależności od rodzaju elementu, który ma zostać
wykonany, gracz musi wybrać najbardziej odpowiednią technikę spawania.

Spawanie ręczne łukiem metalowym – MMA
W tym procesie łuk elektryczny jest wytwarzany pomiędzy elektrodą topliwą, zwykle otuloną,
a elementem, który ma zostać wykonany.
Ciepło wytworzone przez łuk elektryczny stapia elektrodę topliwą, która przedostaje się do
złącza jako spoiwo. Dzięki działaniu ciepła otulina elektrody topi się wraz ze spoiwem,
tworząc w ten sposób atmosferę gazową oraz żużel, który działa bezpośrednio na strefę
spawania chroniąc ją przed problemami związanymi z utlenianiem. Po przejściu narzędzia
należy usunąć żużel, który osadził się w trakcie procesu.

Ta technika jest najprostsza spośród wszystkich technik spawania a do jej najważniejszych
zalet należą:
- elastyczność,
- niski koszt.

Spawanie metodą MIG (w osłonie gazu obojętnego) oraz metodą MAG
(w osłonie gazu czynnego)
Procesy MIG/MAG należą do technik spawalniczych określanych mianem „drutu ciągłego”,
gdyż w tym przypadku spoiwem jest drut podawany w systemie ciągłym w trakcie całego
procesu. Podobnie jak w procesie MMA, łuk elektryczny jest generowany pomiędzy
elektrodą topliwą (drutem ciągłym) a elementem, który ma zostać wykonany.
Ochronę spoiny/zgrzeiny zapewnia wypływ gazu z uchwytu spawalniczego. Proces ten jest
określany mianem procesu MIG lub MAG, w zależności od tego, czy zastosowany gaz jest
gazem obojętnym (nie reagującym z innymi pierwiastkami w wysokich temperaturach) czy
gazem aktywnym.
Technika ta charakteryzuje się następującymi zaletami:
- wysoka wydajność,
- jakość złącza spawanego.

Spawanie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu
obojętnego)
W przeciwieństwie do procesów opisanych powyżej, w tym przypadku łuk elektryczny jest
wytwarzany pomiędzy nietopliwą elektrodą wolframową a elementem, który ma zostać
wykonany. Spoiwo występuje w postaci niewielkich prętów. Elektroda i obszar spawania są
chronione przepływem gazu obojętnego wydobywającego się z uchwytu spawalniczego.
Dzięki właściwościom wolframu, w trakcie procesu może zostać wygenerowana duża ilość
ciepła, co w konsekwencji pozwala na uzyskane spoin wysokiej jakości.
Proces spawania TIG wymaga bardzo dobrych umiejętności spawalniczych, jednakże
zapewnia wykonanie złączy o najwyższej jakości.

