
ВИРТУАЛНО ЗАВАРЯВАНЕ
ОБУЧЕНИЕ НА ЗАВАРЧИЦИ

 НА БЪДЕЩЕТО

MAGIC FOLDER ПРИЛОЖЕНИЕ
Открийте невероятни 3D анимации и 
видеоклипове в тази папка. Изтеглете сега 
безплатно!



СТАНЕТЕЕКСПЕРТ
ПО ЗАВАРЯВАНЕС
ВИРТУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ
Много професии вече използват предимствата на виртуалното
обучение, за да се подготвят за реалния свят.Ето как пилотите
тренират,практикувайки безброй излитания и кацания в симулатор,
преди да летят с истински самолет.Колкото по-голямо, по-скъпо и
по-опасно е използваното оборудване, толкова по-често се
провежда обучение във виртуалния свят.Така че защо да не
улесните обучението на заварчик и с виртуални инструменти?

ВИРТУАЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

/ БЕЗОПАСНО за начинаещи

заварчици

/ СПЕСТЯВА РАЗХОДИТЕ за

обучителен център

/ ЧЕТИРИ ПРОЦЕСА

/ МОБИЛНА СТАНЦИЯ за

гъвкава употреба

Потърсете иконите в

тази папка и имайте

достъп до още по - 

интересно съдържание

с вашето

Приложение Magic

Folder.
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Виртуалното обучение е идеалният 
инструмент за реалистично симулиране 
на сложни процеси и трудни ситуации 
по безрисков и рентабилен начин и за 
практикуването им отново и отново. Това 
също го прави идеален за обучение на 
заварчик.

Рискът, касаещ безопасността на

начинаещите, който е значително по-

висок при заваряване в сравнение с 

други професии,изчезва напълно при 

виртуалното заваряване. С него

обучаемите могат да научат и практикуват 

основни умения за заваряване стъпка по 

стъпка върху типични детайли. Освен 

това виртуалното обучение позволява 

спестяване на скъпи консумативи като 

метал, тел и защитен газ.

MIG/MAG
ВИРТУАЛНОЗАВАРЯВАНЕ 

РЪКОВОДСТВО

РЕДЗ

TIG

ВИРТУАЛНО 
ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАВАРЯВАНЕ

MIG/MAG

ВИРТУАЛНО 
 ЗАВАРЯВАНЕ

 
  РОБОТИЗАЦИЯ

СИМУЛАЦИЯ
ИОБУЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ
ИПОТЕНЦИАЛНО СПЕСТЯВАНЕ
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ВИРТУАЛНО 
ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАВАРЯВАНЕ



PA

PB

PC

PD

PE

PH

PJ

/ 1G

/ 2F

/ 4F

/ 2G

/ 4G

/ 5G

/ 5G

/ 4F
PF

/ 3G
/ 3F

ОБУЧАВАЙТЕ СЕ С 
444   ФУНКЦИОНАЛНИ ПАКЕТА   
И  3 ВАРИАНТАНА ПРОЦЕСИ

/ Ръчно електродъгово заваряване 111 

/ MAG заваряване 135

/ MAG заваряване 135 механизирано

/ TIG заваряване 141

В допълнение към 3-те варианта на процеси за обучение по ръчно 
заваряване, има и възможност за практикуване на MAG заваряване 
на роботи. Обучението с роботи може да се извършва безопасно и 
рентабилно – без наличие на аспирация, защита на очите или 
огнеупорен под.

Ето защо 

стажантите по 

заваряване трябва 

да бъдат обучени 

да овладеят тези 

различни позиции 

на заваряване. 

Виртуалното 

заваряване 

предлага широка 

гама от 

възможности за 

практикуване върху 

различни детайли, 

които могат да 

бъдат поставени на 

симулатора в 

различни позиции. 

Независимо дали 

ъглова заварка 

отгоре или челна 

заварка нагоре с 

единична V – 

потребителите 

могат да бъдат 

обучени в почти 

всички позиции на 

заваряване.

И ПОЗИЦИИ ЗА
ЗАВАРЯВАНЕ
Всяка задача по
заваряване изисква
различни заваръчни
техники и ръчни умения.

РАБОТНИДЕТАЙЛИ 4
за различни
профили и 
позиции на 
заваряване

/ TIG

/ MIG/MAG ръчно

/ MMA 
заваряване

/ MIG/MAG 
роботизирано

/ Работен детайл:
Ъглово 

заваряване

/ Работен детайл:

Единична челна V 

образна заварка, 

многослойна

+ квадратна челна 

заварка

/ Работен детайл:

Връзка тръбa- тръба

/ Работен детайл:

Връзка 

тръба-плоча

ПОЗИЦИИ ЗА

ЗАВАРЯВАНЕ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ

В тренировъчната последователност виртуалният 

обучител (Ghost) определя оптималната скорост на 

заваряване, разстоянието до детайла и ъгъла на контакт 

на заваръчния бренер или електрододържател, както и на

тела. Светлинните сигнали на екрана и реалните шумове 

от заваряване показват на обучаемия текущото 

състояние, както и всички отклонения и/или правилни 

техники. Това им дава възможност веднага да коригират 

това, което правят.

ПРОМЕНЛИВ GHOST 

Променливият „Ghost“ позволява на обучаващите да 

съхраняват собственото си ноу-хау и ръчни умения в 

няколко стъпки и да ги предоставят на своите обучаеми, 

за да ги използват като насока за обучение. Това 

позволява на обучаващия да предаде своя стил на 

заваряване едно към едно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СИМУЛАЦИЯТА

В последователността на симулацията обучаемият се 

упражнява в реална ситуация на заваряване без 

подкрепата на Ghost. Резултатът е виртуален, 

реалистичен и триизмерен заваръчен шев. Това може да 

се анализира след симулацията с помощта на функцията 

за възпроизвеждане с помощта на Ghost.

Първата стъпка винаги е
последователносттана обучението,
където обучаващият заварява под
ръководството на „GHOST“. След
това се симулира реалната
ситуация на заваряване.

GHOST
ЗА
ПЕРФЕКТЕН ЗАВАРЪЧЕНШЕВ

ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО
КЪМ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА
СИМУЛАЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
НА

ОБУЧЕНИЕТО

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
НА

СИМУЛАЦИЯТА

РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВОЗАВАРЯВАНЕ

СВЕТЛИННИ
СИГНАЛИ
/ Дават незабавна
обратна връзка
/ Възможни са 
моментални
корекции

Последователност  на
обучението

Последователност на 
симулацията

MAG ЗАВАРЯВАНЕ

МЕХАНИЗИРАНО MAG ЗАВАРЯВАНЕ

TIG ЗАВАРЯВАНЕ
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Последователност  на
обучението

Последователност на
симулацията

Последователност на
симулацията

Последователност на
симулацията

Последователност  на
обучението

Последователност  на
обучението



ВИРТУАЛНОЗАВАРЯВАНЕ
ПЕРФЕКТНАТАСИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ГЪВКАВА
УПОТРЕБА

/ Благодарение на 
Мобилната станция
системата може да 
се използва гъвкаво, 
например във 
външни зали за 
обучение.

Лесна навигация в менюто и 

избор на опции на сензорния 

екран се комбинират, за да 

направят виртуалното 

заваряване много лесно за 

използване.

ИНТУИТИВНА
ОПЕРАЦИЯ

МНОГО 

Виртуалното заваряване предлага на
потребителя пълен пакет и цялостна
обучителна концепция за ефективно
обучение на заварчик.

/Виртуално обучение с предварително
  дефинирани задачи за заваряване,
  базирано на обучение на заварчик IIW
/Предварително дефинирани теоретични
документи за теоретични познания по
заваряване
/Тест на знания за преглед  на наученото
съдържание

ПАКЕТ ГОТОВ ЗА
ЗАВАРЯВАНЕ

3D очилата осигуряват много 

реалистично представяне на 

практически заваръчни шевове. Това 

кара потребителя да се чувства сякаш се 

намира в истинска заваръчна кабина.

ПОГЛЕД
РЕАЛИСТИЧЕН

Списъци за класиране, резултати от 

заваряване, учебни програми и 

курсове, както и променливата “Ghost” 

могат да бъдат прехвърлени и 

записани на USB флаш устройство. 

Резултатите могат да се използват и 

за сертификати.

РЕЗЕРВНОСЪХРАНЕНИЕ
НА ДАННИ
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Virtual Welding в момента се предлага на 

над 20 езика, което на практика премахва 

езиковите бариери по време на обучението.

БЕЗ ЕЗИКОВИ
БАРИЕРИ

Правилният, ергономично проектиран 

заваръчен бренер (или държач за 

електроди), вярно моделиран по 

оригинала, за всеки процес.

РЕАЛИСТИЧНИ
ЗАВАРЪЧНИ 
БРЕНЕРИ

Педагогически сложна система от точки означава, че 

сравними резултати от обучението могат да се 

постигат отново и отново; това позволява на 

обучаемите да бъдат оценени обективно и 

прозрачно. Като се стимулират един друг и 

взаимодействат по този начин, както и като се 

оценяват професионално, обучаемите се учат бързо 

и ефективно.

ГРУПОВА
ДИНАМИКА

ПОЗИТИВНА 

Преподавателят може лично да създава учебни 

програми и курсове, което позволява обучението да 

бъде индивидуално съобразено с целевите групи. 

Могат да се практикуват и специфични ръчни 

умения.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
И КУРСОВЕ

ИНДИВИДУАЛНИ

Виртуалното заваряване 

може лесно да се 

актуализира с най-новата 

версия на софтуера и 

нови процеси с помощта 

на външно DVD 

устройство.

ВЪЗМОЖНОСТЗА
АКТУАЛИЗИРАНЕ

Един въпрос, три възможни отговора – 
начинаещите в заваряването могат да се 
забавляват, тествайки и разширявайки знанията 
си в областта на заваряването, самостоятелно 
или в група. Въпросите могат да бъдат 
индивидуално конфигурирани и актуализирани. 
Интегрираният речник действа като справочник за 
начинаещите в заваряването.

НАПРАВЕТЕ
УЧЕНЕТО ЗАБАВНО
С ВИКТОРИНИТЕ

Всеки процес на заваряване се 

записва и може да бъде 

възпроизведен по всяко време, което 

означава, че може да бъде 

внимателно анализиран спрямо 

оптималната цел.

ОПЦИИ ЗА
АНАЛИЗ
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“Центърът за обучение на Fohnsdorf използва „Виртуално заваряване“ за квалификации за MMA и MAG заваряване. 
Това е изключителен инструмент, който позволява на потребителя да подобри своите умения. Симулаторите са напълно 

интегрирани в учебното съдържание. Първо, отделните позиции на заваряване се практикуват на симулатора и след 

това прилагате наученото на практика. Функцията за възпроизвеждане осигурява постоянен анализ на грешките от 

системата по време на обучение, позволявайки на потребителя непрекъснато да подобрява своите умения. Модулите 

за обучение са предназначени да създадат взаимодействие между виртуални и реални приложения.”

* САМО със задача 135 P FW PB и 135 T FW PB. **Оценка въз основа на 1577 реални и 1733 виртуални заваръчни шевове

16.3% 
ПО-

ЕФЕКТИВНО
ОБУЧЕНИЕ

65%
повече време на 

заваряване на 

симулатора 

По този начин се осигурява 

повече време за подкрепа на 

участниците по време на 

истинско заваряване

ПО-МАЛКО НАТИСК

ВЪРХУ

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

13 СТАЖАНТИ 
бяха проследени през първите 

две седмици от обучението им за 

заварчик в учебният център във

Fohnsdorf (Австрия). Резултатите 

от изпитанията за заваряване на 

виртуалния симулатор на 

заваряване бяха документирани, 

както и данни за реалните 

заварки.

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОУЧВАНЕТО:

ПОТЕНЦИАЛНО ОПТИМИЗИРАНЕ
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИМЕРАНА

FOHNSDORF 
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

3x ПОВЕЧЕ 
ОПИТИ

На симулатора за виртуално 
заваряване могат да се 
проведат > 3 пъти повече 
заваръчни проби за същото 
време на обучение, отколкото 

в заваръчна кабина

СПЕСТИ
ДО

€ 231*

върху материалните 

разходи на участник

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ, ЕДНА ЦЕЛ: ДА ЗАДАДЕ СТАНДАРТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
Това, което започна през 1945 г. като малка работилница, сега определя технологични стандарти в областта на заваръчните 
технологии, фотоволтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства.  Днес, компанията има над 5400 служители 
по целия свят и 1264 патента за разработване на продукти, показващи иновативния дух в нея. Устойчиво развитие означава 
за нас да прилагаме важните екологични и социални аспекти, наравно с икономическите фактори. Нашата цел остава посто-
янна през цялото това време: да бъдем лидер в иновациите.


