MANUAL DE INSTRUCTIUNI

WeldPlay
Angajezi noi sudori, ii pregatesti profesional, infiintezi posturi de sudare. Devino un
managerul de top al unei companii de sudura. Accepta si realizeaza contracte din ce
in ce mai complexe si profitabile pentru a castiga experienta si afacerea sa prospere.
Pentru a face asta, trebuie sa iti gestionezi resursele, sa implementezi noi procese
de sudare si sa angajezi sudori calificati si experimentati. Condu compania spre cele
mai inalte culmi!
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Caracteristicile jocului
Weldplay este un joc de conducere care simuleaza gestionarea activitatilor de
sudura, tipice sectorului productiv al unei societăți industriale mari sau a unui atelier.
Jucatorul va fi responsabil pentru recrutarea si formarea de sudori calificati, in
numele unei societati de sudare. In special, jucatorul va trebui sa pregateasca sudorii
sai si dotarea companiei cu toate echipamentele si resursele necesare pentru a
procesa produse din ce in ce mai complexe și importante.
Odata cu progresul jocului, jucatorul trebuie să fie în masura sa completeze misiunile
din ce in ce mai complexe si profitabile, cu scopul de a contribui la dezvoltarea
afacerii sale.
Controlul jocului
Interfata jocului este reprezentata de un scenariu fix, format din mai multe zone.
Jucătorul se poate muta in diferite zone ale jocului, facand click cu mouse-ul direct pe
cladiri sau pe pictogramele care apar pe ecran.
Toate activitatile de management, de formare si de sudare ale jocului sunt controlate
cu mouse-ul.
Ecranul principal
La începutul jocului un ecran de „acasa” este afisat, in care jucatorul poate selecta
trei optiuni: joaca, instructiuni și credite.
Pe butonul de instructiuni, jucatorul are acces la instructiunile din joc. WeldPlay este
rezultatul unui proiect numit AccessWeld, apartinand familiei de proiecte Leonardo da
Vinci, co-finantat din fonduri ale programului de învatare continua a comunitatii
europene (Programul de invatare pe tot parcursul vietii). Prin click pe butonul Credite,
jucatorul are acces la informații utile cu privire la acest proiect.
Pentru a incepe jocul, jucatorul trebuie sa faca click pe butonul Joaca
Zonele jocului
Facand click pe butonul „Joaca” din meniul „acasa” jucatorul acceseaza zona de
joaca. Jocul se desfasoara in 5 domenii diferite:
1)
2)
3)
4)
5)

Scenariul principal
Biroul
Atelierul MMA
Atelierul MIG/MAG
Atelierul WIG

Ecranul principal
Ecranul principal este prezentat ca o imagine de ansamblu a companiei, care este
compus din 4 cladiri in care se desfasoara diferitele activitati ale jocului: prima cladire

pe partea stanga este Biroul, in timp ce celelalte trei caldiri din fundal sunt
cele 3 ateliere de lucru diferite. Facand click pe fiecare cladire, jucatorul
acceseaza zona de joaca definita.
Utilizarea barii de meniu din partea de jos a ecranului principal, jucatorul poate
verifica suma de bani disponibila . Facand click pe dreptunghiurile colorate din
dreapta jos, jucatorul poate vizualiza experienta acumulata pentru fiecare proces de
sudare in parte, dobandite in timpul jocului.

Ecranul principal – compania
Biroul
In Birou, jucatorul poate accesa calculatorul lui pentru a gestiona toate aspectele
activitatii sale. In special, din aceasta zona a jocului, jucatorul poate indeplini
urmatoarele functii:
- achizitionarea posturilor de sudare, pana la maxim 3 posturi de sudare
pentru fiecare proces in parte
- angajarea de noi sudori (MMA, MIG/MAG, WIG)
- gestionarea si achizitionarea consumabilelor ( pistolet de sudare, gaz de
protectie, si saram de sudare) necesare pentru desfasurarea activitatii de
sudare
- acceptarea de noi contracte de sudare
Acceptarea si finalizarea contractelor noi este fundamentala pentru a castiga bani si
experienta necesara pentru a gestiona diferitele activitati ale companiei, dar si
cresterea nivelului de calificare a sudorilor. Odata cu desfasurarea jocului, sudorii

primesc o diploma in semn de recunoastere a competentelor lor. Aceste
diplome vor fi vizibile pe peretele biroului. In plus, in birou, jucatorul se poate
familiariza cu termenii de sudura principali si cu procesele, prin accesarea unei
enciclopedii tehnice, disponibila in 6 limbi diferite (italiana, poloneza, portugheza,
romana, maghiara si suedeza).
Din biroul, jucatorul se poate intoarce la ecranul principal prin apasarea butonului de
Iesire.

Buton „Ïesire”

Atelierele
Activitatile de sudura sunt efectuate in cele 3 cladiri din fundal, in ecranul principal,
reprezentand atelierele de lucru referitoare la procese de sudare diferite. In cadrul
acestor cladiri, jucatorul poate achizitiona pana la 3 posturi de sudare si poate
prelucra obiecte legate de o anumita sarcina.
Posturile de sudare sunt locul unde sudorii isi desfasoara activitatile. Cu o crestere a
bugetului, jucatorul poate consolida posturile sale de sudura, prin achizitionarea de
echipamente noi (cum ar fi pistolete de sudare, butelii de gaz de protectie si sarma
de sudare), poate sa angajeze noi sudori si sa accepte contracte noi.

Facand click pe unul din posturile de sudare, jucatorul peate atribui un sudor, dintre
cei disponibili, pentru a realiza un contract.
Sudorul va incepe sa lucreze numai daca este echipat cu toate materialele necesare
pentru realizarea unui anumit contract (cantitatea de gaz si de sarma de sudare,
precum si pistoletul de sudare).
Cantitatea de gaz, de sarma, precum si pistoletul de sudare sunt afisate in bara de
meniu din partea de jos a ecranului. In aceasta bara, de asemenea, este afisata
suma de bani castigata, experienta acumulata, precum si controale pentru
gestionarea audio si butonul de salvare a sesiunii jocului.
Achizitionarea de material suplimentar se poate realiza prin pictograma care afiseaza
un pistolet de sudare.

Facand click pe pictograma cu masca de sudura, ai posibilitatea de a angaja un nou
sudor.

Inainte de a angaja un nou sudor, trebuie sa cumperi un post de sudare (pictograma
care arata bratul mecanic)

Noi contracte se pot selecta de la pictograma care reprezinta un cadru de bicicleta.

In cele din urma, jucatorul poate reveni
pictograma cu sageata de iesire.

la ecranul principal, facand click pe

Scopul jocului
Scopul jocului este de a completa diferite sarcini sau contracte de munca (contracte
de sudura), care sunt selectare de la Birou sau de la ecranul Ateliere de lucru.
Pentru fiecare contract, scopul jucatorului este crearea unui obiect printr-un proces
de sudare specific. Fiecare obiect necesita un anumit timp de executie (timp de
lucru), precum si o anumita cantitate de sarma si gaz, precum si uzura pistoletului de
sudare. Este important sa retineti ca timpul de lucru nu corespunde cu timpul efectiv
de joc. Jucatorul trebuie sa gestioneze cu atentie resursele sale si banii, cu scopul de
a fi in masura sa cumpere posturi de sudare suplimentare si pentru a putea realiza
toate obiectele prevazute pentru cele trei tipuri de procese de sudare. In scopul de a
creste productivitatea companiei, jucatorul poate folosi, pentru fiecare proces, pana
la maxim 3 sudori.
La finalizarea unui obiect, jucatorul va fi platit si va primi puncte de experienta
(puncte XP), care sunt necesare pentru a creste nivelul sudorilor sai si, astfel, sa fie
in masura sa accepte contracte din ce in ce mai complexe si profitabile.
Cu banii castigati, jucatorul are posibilitatea de a cumpara posturi de sudare, sa
angajeze mai multi sudori si sa cumpere materiale suplimentare. Punctele de
experienta si banii incasati sunt afisate in bara de meniu, situata in partea de jos a
fiecarui ecran.
Jocul se termina cand ai angajat toti sudorii si au obtinut toate certificarile, precum si
toate contractele au fost executate.

In imaginile urmatoare sunt prezentate Contractele de Sudura, cu privire la
diferitele procedee de sudura.

Contracte de sudura pentru procesul MMA

Contracte de sudura pentru procesul MIG/MAG

Contracte de sudura pentru procesul WIG

Salvarea si incarcarea jocului
Jocul salveaza in mod automat progresele realizate de jucator si incarca automat
urmatoarele niveluri de joc.
Informatii despre procesele de sudare
Partea practica se desfasoara in cadrul atelierelor de lucru, care contin posturile de
sudare in raport cu trei procese diferite. In functie de tipul de obiect care urmeaza sa
fie ralizat, jucatorul poate alege tehnica de sudare cea mai potrivita.
MMA – Manual Metal Arc (sudare cu electrod invelit)
In acest proces, arcul electric este generat intre un electrod invelit consumabil si
obiectul care urmeaza sa fie sudat.
Caldura generata de arcul electric topeste electrodul invelit. Datorita caldurii, invelisul
electrodului se topeste, impreuna cu metalul de adaos, creand o atmosfera gazoasa
si o zgura care actioneaza direct asupra zonei de sudare, protejandu-l de orice
probleme de exidare. La sfarsitul trecerii, zgura depusa trebuie eliminata.
Acest procedeu este cel mai simplu dintre diferitele procese de sudura. Printre
avantajele acestei tehnici de sudura, amintim:
- flexibilitate
- costuri scazute
MIG/MAG – Metal Inert Gaz/Metal Activ Gaz
Procesul MIG/MAG face parte din tehnica de sudura definita ca „sarma continua”,
pentru ca materialul de adaos in caest caz consta intr-o sarma, care este alimentata,
fara intreruperi, in timpul intregului proces. Ca si procesul de Electrod invelit, arcul
electric este generat intre electrodul fuzibil (sarma continua) si obiectul care urmeaza
sa fie sudat.
Protectia sudurii este asigurata de un flux de gaz din pistoletul de sudare. Procesul
este definit ca procesul MIG sau MAG, daca gazul utilizat este un gaz inert (deoarece
nu reactioneaza cu alte elemente la temperaturi ridicate), sau cu un gaz activ.
Aceasta tehnica de sudare este caracterizata de urmatoarele avantaje:
- productivitate ridicata
- calitatea imbinarilor sudate
WIG – Wolfram Inert Gaz
Spre deosebire de procesele mentionate mai sus, in acest caz, acrul electric este
generat intre un electrod nefuzibil de wolfram si obiectul care urmeaza sa fie sudat.
metalul de adaos e sub forma de bare mici. Electrodul si zona de sudare sunt
protejate de un flux de gaz inert de la pistoletul de sudare.
Datorita proprietatilor wolframului, acest proces este capabil sa dezvolte o cantitate
mare de caldura, rezultand suduri de inalta calitate.
Procedeul WIG necesita o mare abilitate de sudare, dar asigura realizarea imbinarilor
de o calitate extrem de ridicata.

