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W  linii technologicznej stanowiska 
pracy ustawia się wg kolejności 
wykonywanych operacji, łączy się 

je odpowiednim transportem technologicz-
nym, a  poszczególne operacje na kolejnych 
stanowiskach w  linii wykonywane są w  zbli-
żonym czasie. Występuje wiele różnych roz-
wiązań i odmian linii technologicznych. Mogą 
być linie stałe, tzn. przeznaczone do wytwa-
rzania jednego przedmiotu, oraz zmienne 
– przezbrajalne, przeznaczone do wytwa-
rzania różnych wyrobów, ale o  zbliżonym 
procesie produkcyjnym. Z  punktu widzenia 
powiązania pracy poszczególnych stanowisk 
w  czasie dzieli się linie na zsynchronizowa-
ne i  niezsynchronizowane. Linie technolo-
giczne dzielą się także na automatyczne lub 
półautomatyczne. Półautomatyczne stosuje 
się głównie tam, gdzie wielu pracowników 
wykonuje prace na stanowiskach linii ręcz-
nie ale w  sposób zmechanizowany, np. przy 
wkręcaniu śrub elektromechanicznymi wie-
lowrzecionowymi zakręcarkami. Wtedy każ-
dy pracownik po wykonaniu swojej operacji 
naciska na swoim stanowisku pracy przycisk 
gotowości i po naciśnięciu takich przycisków 

przez wszystkich pracowników linii transport 
rusza o jeden takt. W takich przypadkach tyl-
ko urządzenie transportowe „wiąże” te stano-
wiska w  linię. Takie linie występują niekiedy 
w produkcji samochodów, gdzie – przykładowo 
– na poszczególnych stanowiskach operatorzy 
wykonują zgrzewanie przy pomocy ręcznie ob-
sługiwanych zgrzewarek, a przenośnik służy do 
przenoszenia zgrzewanego elementu nadwozia 
(np. podłogi lub ściany bocznej) na kolejne sta-
nowisko obróbcze. Na stanowiskach takiej linii 
znajdują się przyrządy spawalnicze, działające 
półautomatycznie. W obróbce skrawaniem czę-
sto spotyka się linie bardziej zmechanizowane 
lub zautomatyzowane, np. linie obrabiarek uni-
wersalnych, zespołowych czy centrów obrób-
czych. Zwłaszcza te ostatnia linie są bardzo ela-
styczne i umożliwiają produkcję wielu różnych 
elementów, np. korpusów, wg zadanych progra-
mów. Linie technologiczne mogą być krótkie, 
składające się z  kilku stanowisk obróbczych, 
lub długie, gdzie występuje takich stanowisk 
kilkadziesiąt. Linie mogą też być zestawiane 
w  ciągi technologiczne lub zespoły produk-
cyjne, niekiedy o bardzo dużej, sumarycznie, 
liczbie stanowisk.

Zrobotyzowane 
linie technologiczne
W produkcji seryjnej dąży się do zmechanizowania i zautomatyzowania, jeżeli 
nie kompletnej produkcji, to chociaż różnych jej faz. Stopień zautomatyzowania 
uzależniony jest często od rodzaju wyrobu. Inaczej wygląda np. w produkcji serów 
lub ciastek, a inaczej w produkcji wyrobów mechanicznych, które z reguły są 
większe i wymagające większej ilości skomplikowanych operacji do ich wykonania. 
Do jednej z najwyższych form zautomatyzowania produkcji zaliczyć należy linie 
technologiczne.

Aleksander Łukomski
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Każda linia wiąże poszczególne stanowiska 
obróbcze jakimś systemem transportu tech-
nologicznego. Znane są różne systemy i  jest 
ich wiele. System „podnieś i  przenieś” napę-
dzany jest silnikami elektrycznymi, a w wielu 
liniach, zwłaszcza większych i  przy przeno-
szeniu wielu ciężkich przedmiotów obrabia-
nych, potrzebuje wspomagania dla pokonania 
momentu bezwładności, przy pomocy siłow-
ników np. pneumatycznych. W  liniach skła-
dających się z  obrabiarek skrawających naj-
częściej stosowany jest transport paletowy. 
W  spawalniczych i  montażowych stosowany 
jest też system EHB z odpowiednimi zawiesz-
kami albo system transportu dwułańcucho-
wego Power & Free. Występują też jeszcze 
inne systemy transportowe jak np. przeno-
śniki taśmowe z  taśmą gumową, z  tworzyw 
sztucznych lub stalową. Używany jest rów-
nież system skidowy, czy platformowy. W  li-
niach zrobotyzowanych często transport na 
następne stanowisko dokonywany jest przez 
roboty. Jest tych systemów dużo, a większość 
z nich została wcześniej szczegółowo omówio-
na w naszym czasopiśmie. Ważnym aspektem 
w projektowaniu i budowie linii są stanowiska 

załadowcze i rozładowcze linii. Mogą one być 
niekiedy bardzo skomplikowane, gdy np. na 
przenośnik poziomy o ruchu ciągłym załado-
wuje się elementy pionowo z magazynu lub za 
pomocą windy technologicznej z innej linii na 
innym poziomie. Takie urządzenie też opisa-
liśmy na naszych łamach.

Decyzja o projektowaniu linii i o stopniu jej 
mechanizacji, automatyzacji czy robotyzacji 
wynika ze skomplikowanych analiz i  obli-
czeń, w  których bierze się pod uwagą wiele 
czynników, z  których końcowym jest obli-
czenie rentowności zainwestowanego kapita-
łu w  linię. W  przemyśle motoryzacyjnym te 
czynniki są determinowane przyjętym taktem 
fabryki. Przykładowo, gdy co 30 sekund przez 
całą dobę w  trzyzmianowym systemie wyjeż-
dża z produkcji jeden samochód, to wszystkie 
stanowiska muszą zmieścić się w  tym takcie. 
Takt zaś wynika z założonego programu rocz-
nego produkcji i z możliwości zbytu produko-
wanych wyrobów. Oczywiście doprowadzenie 
technologicznych gniazd i  poszczególnych 
stanowisk do zmieszczenia się w  takcie linii 
nie jest proste Często więc stosuje się różne 
kombinacje technologiczne, np. zdwojenie 

Przedstawiona w artykule na fotografiach i rysunkach zrobotyzowana linia spawalnicza służy do 
montażu spawalniczego metalowego szkieletu zderzaka samochodu. Powyżej model 3D linii. 
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lub zwielokrotnienie niektórych stanowisk 
(także w poszczególnych liniach) czy budowę 
magazynów buforowych, a  czasami wypro-
wadza się produkcję jakiegoś elementu, np. 
ściany przedniej pudła karoserii, do innego 
przedsiębiorstwa – kooperanta.

Przy projektowaniu linii i innych stanowisk 
oraz gniazd technologicznych mówi się też 
o  rytmie linii. Takt jest jakby pojęciem szer-
szym i dotyczy bardziej wydziału lub fabryki. 
Linia jest zsynchronizowana, gdy czas trwania 
poszczególnych operacji jest w  przybliżeniu 
równy rytmowi linii. Dopuszczalne odchy-
lenie czasu trwania poszczególnych operacji 
od rytmu linii nie powinno przekraczać +/ 
– 10% (w  liniach pracujących w  większych 

zespołach produkcyjnych o  określonym tak-
cie, dopuszcza się raczej tylko – 10%). Rytm 
określa wydajność linii oraz poszczególnych 
stanowisk. 

Następną wielkością, którą trzeba obliczyć 
przy projektowaniu linii, jest zapas techno-
logiczny, tj. liczba przedmiotów niezakoń-
czonych, znajdujących się w  linii. W  liniach 
zsynchronizowanych na zapas technologicz-
ny składa się zapas operacyjny, transportowy 
i  gwarancyjny. Zapas operacyjny to wyroby 
znajdujące się na stanowiskach pracy w czasie 
obróbki lub bezpośrednio do niej przygotowa-
ne. Zapas transportowy to wyroby znajdujące 
się w transporcie, a więc na przenośniku albo 
na stanowiskach po ukończeniu operacji ob-
róbczej i  czekające na transport. Do oblicze-
nia tych zapasów służą odpowiednie wzory 
matematyczne, które uwzględniają specyfikę 
różnych wariantów.

Linie niezsynchronizowane charaktery-
zują się różną wydajnością stanowisk robo-
czych. Rezygnuje się tam z  pełnego wyko-
rzystania czasu pracy pracowników linii na 
stanowisku. Robotnicy pracują kolejno na 
kilku stanowiskach linii, albo na różną licz-
bę zmian. Taki system pracy linii wymaga 
ścisłych harmonogramów pracy oraz zwięk-
szenia produkcji niezakończonej, co musi być 
uwzględnione przy obliczaniu ogólnego zapa-
su technologicznego, który ulega zwiększe-
niu o  tzw. zapas obrotowy. Wielkość zapasu 
obrotowego zależy od rytmu obsługi, który 
dobiera się w  zależności od rzeczywistych 
warunków produkcji. Powinien on stanowić 
wielokrotność rytmu linii. Zapas obrotowy 
dla linii to zsumowane zapasy obrotowe mię-
dzy operacjami w  poszczególnych okresach 
rytmu obsługi. Zapasy te najkorzystniej jest 
wyznaczyć wykreślnie na harmonogramie 
obsługi. W  liniach niezsynchronizowanych 
zapas obrotowy jest dość znaczny. Na ogół 
pokrywa on wszystkie inne rodzaje zapasów, 
tak że stanowi jednocześnie całość zapasu 
technologicznego. Wzory do obliczeń są tu 
trochę bardziej skomplikowane i  zawierają 
więcej warunków brzegowych. Pominiemy 

Przykładowy harmonogram obsługi 
i wykres zapasów obrotowych dla linii 
niezsynchronizowanej
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już omówienie innych ważnych obliczeń, jak 
np. projektowy współczynnik ciągłości, czy 
współczynnik wykorzystania, które zostały 
opisane we wcześniejszych numerach naszego 
czasopisma, a  także obliczanie efektywności, 
które wymaga szerszego omówienia. Należało 
by też uwzględnić w  analizie kosztów współ-
czynnik niezawodności, który musi tu być jak 
najwyższy, a determinuje on zastosowane roz-
wiązania konstrukcyjne i  w  sterowaniu np. 
zwielokrotnione niektóre obwody sterowania, 
nawet sześciokrotnie (uszkodzony jeden ob-
wód przejmuje następny i  tak pięciokrotnie). 
Przy projektowaniu i  budowie linii techno-
logicznych trudno jest oszczędzać, ponie-
waż wszystkie elementy powinny być solidne 
i niezawodne.

Należy też wspomnieć o  liniach zmiennych 
(przezbrajalnych). Linie te przeznaczone są 
do obróbki kilku, a  niekiedy większej liczby 
przedmiotów, które są konstrukcyjnie po-
dobne, a technologia ich obróbki jest również 
(przynajmniej częściowo) ujednolicona. Praca 

tych linii ma najczęściej charakter seryjny. Po 
obróbce jednej serii przedmiotów następuje 
przezbrojenie i  na linii obrabiana jest seria 
innych przedmiotów. Potem następuje po-
nowne przezbrojenie i  na linii wykonuje się 
znów serię przedmiotów pierwszych. Przez-
brojeniu podlegają najczęściej narzędzia, 
przyrządy i  sterowanie. Może się zdarzyć, że 
niektóre narzędzia lub jednostki obróbcze li-
nii nie biorą udziału w  drugiej serii obrabia-
nych przedmiotów. Trochę inna jest sytuacja 
w linii centrów obróbczych, gdzie każde cen-
trum ma własny magazyn narzędzi i  własne 
oprogramowanie, i  przezbrajanie może odby-
wać się automatycznie, po każdym obrabia-
nym przedmiocie. Wystarczy tylko zmienić 
programy na poszczególnych centrach obrób-
czych, co może dokonać się automatycznie. 

W firmie Taskoprojekt zbudowano kiedyś li-
nię spawania kadłuba nadwozia furgonu. Fur-
gon ten miał aż dwadzieścia cztery odmiany 
nadwozia (m.in.: furgon tylko towarowy, bez 
okien za kierowcą, w  wersji z  pojedynczym 

Roboty linii z aplikacją spawalniczą
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oknem za kierowcą lub dwoma oknami, w wer-
sji mikrobus i  camping). Ściany poprzeczne 
za kierowcą były pełne, aż do dachu lub tyl-
ko do połowy, albo pełne ale z przejściem lub 
oknem. Była wersja bez dodatkowych drzwi 
bocznych lub z  drzwiami odsuwanymi, poje-
dynczymi lub podwójnymi, wersja angielska 
i wiele innych podobnych odmian. Przyrządy 
spawalnicze na poszczególnych stanowiskach 
były bardzo skomplikowane i  zawierały od-
powiedni zestaw baz, docisków i  czujników 
zwrotnie potwierdzających zadaną komple-
tację dla każdej wersji nadwoziowej. Sygnał 
odpowiedniej kompletacji dla planowanej 
wersji nadwozia docierał z  komputera ste-
rowania produkcją i  wtedy uruchamiał się 

na odpowiednich stanowiskach linii odpo-
wiedni zestaw baz i docisków oraz czujników 
i działały odpowiednie systemy transportowe 
uruchamiające w  magazynach odpowiedni 
transport blach nadwoziowych w  odpowied-
niej kompletacji dla zadanego typu nadwozia. 
Była to też linia przezbrajalna lecz odbywało 
się to automatycznie. W zasadzie każde nad-
wozie spośród tych dwudziestu czterech od-
mian mogło być produkowane na tej linii nie 
w serii, a kolejno po sobie. 

Innym ważnym (prawnym) aspektem w bu-
dowie linii jest odpowiedzialność z  tytułu 
przeprowadzenia oceny zgodności linii i  wy-
dania deklaracji WE. Z  definicji maszyny 
zawartej w  dyrektywie maszynowej wynika, 

że pod pojęciem li-
nii produkcyjnej lub 
technologicznej mogą 
występować następu-
jące przypadki:

Linia składa się z ze-
społu maszyn – uni-
wersalnych lub spe-
cjalnych, mających 
każda swój napęd, 
swoje sterowanie, od-
powiednią dokumen-
tację techniczną wraz 
z  oceną zgodności. Są 
one zestawione w linię 
połączoną np. trans-
porterem detali, który 
również jest osobną 
maszyną i  komuniku-
je się z  poszczególny-
mi stanowiskami (ma-
szynami) linii poprzez 
proste sygnały np. 
start, zatrzymanie.

Linia składa się 
z  maszyn przewidzia-
nych do podłączenia 
do systemu napędo-
wego lub częściowo 
z  maszyn uniwersal-
nych (specjalnych lecz 

Robot z chwytakiem transportowym
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kompletnych) i  maszyn przewidzianych do 
podłączenia do systemu napędowego, co obli-
guje dostawców takich maszyn do dostarcze-
nia instrukcji dotyczących podłączeń.

Linia składająca się z  maszyn przeznaczo-
nych do zainstalowania w  budynku lub na 
konstrukcji. W  przypadku zautomatyzo-
wanych linii dotyczy to maszyn takich jak: 
dźwignice, windy, przenośniki (np. taśmowe) 
oraz bramy, bramki i drzwi automatyczne, ża-
luzje itp. z  własnym napędem. Dostawcy ta-
kich maszyn zobligowani są do dostarczenia 
deklaracji zgodności wymagań dotyczących 
budynków i  konstrukcji, na których mogą 
one być zainstalowane, głównie w  zakresie 
obciążeń. Mogą tu też wystąpić kombinacje 
różnych maszyn innych i  przeznaczonych do 
zainstalowania w budynku lub na konstrukcji 
i zestawionych w linię.

Zautomatyzowana linia produkcyjna, bę-
dąca zespołem maszyn działających w sposób 
zintegrowany. Może tu też wystąpić w  bar-
dziej skomplikowanych przypadkach zespół 
zespołów maszyn. Kluczowym w  tym przy-
padku jest wymaganie, że musi być to zespół 
sterowany w  taki sposób, że działa jak zinte-
growana całość, co oznacza, że zespoły ma-
szyn tworzą nową maszynę, gdy spełnione są 
jednocześnie wszystkie następujące warunki:

Maszyny są zestawione razem w  celu reali-
zacji wspólnej funkcji, np. wytworzenia okre-
ślonego produktu,

Maszyny są połączone funkcjonalnie w  taki 
sposób, że działanie każdej z nich ma wpływ na 
działanie innej maszyny lub całego zespołu,

Maszyny mają wspólny system sterowania 
lub systemy sterowania poszczególnych ma-
szyn są połączone razem w  jeden, wspólny 
system.

Wyjaśnienia wymaga tu pojęcie „wspól-
ny system sterowania” i  „zespół sterowa-
ny w  taki sposób, że działa jak zintegrowa-
na całość”. Żeby można mówić o  systemie 
sterowania musi wystąpić układ: regulator 

Części zderzaka podlegające montażowi spawalniczemu do belki zderzaka w linii

Fotografie wykonano podczas prób 
(tryout) u producenta linii. Składa 
się ona z dwunastu robotów: trzy 
roboty wykorzystywane są do 
transportu, a dziewięć – do spawania. 
Inne urządzenia linii to: przyrządy 
z napędem pneumatycznym docisków, 
stół obrotowy, dwa pozycjonery, trzy 
zgrzewarki stacjonarne (garbowe), 
dziewięć spawarek, dziewięć 
czyszczarek palników, trzy podajniki 
nakrętek i bolców, stół odkładczy, 
stacja grawerująca i podajnik 
taśmowy. Linia ma długość 15 m 
i szerokość 7 m. Cykl pracy linii jest 
półautomatyczny.
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– sterownik – kontroler. W innym przypadku 
nie ma sterowania. Wszelkie wymiany sygna-
łów dotyczące zatrzymań lub startów oraz na-
wet informacje o  stanie i  położeniu w  odpo-
wiednim miejscu, czy stanie wykonania, gdy 
nie ma elementu regulacji, nie są traktowane 
jako sterowanie. Nawet układ sterowania, po-
wszechnie nazywany nadrzędnym, jeżeli nie 
ma wszystkich trzech cech nie jest „wspól-
nym” systemem sterowania.

Z  analizy systemów automatyki wynika 
również, że maszyny nie są traktowane jak 
jedna maszyna, gdy są połączone wzajemnie 
w celu realizacji wspólnej funkcji, ale działa-
ją niezależnie. Przykładem może tu być linia 
maszyn usytuowanych przy wspólnym prze-
nośniku, np. taśmowym lub innym bardziej 
skomplikowanym. Każda maszyna kolejno 
wykonuje swoje funkcje wytwórcze; każda 

jest też połączona z  systemem sterowania 
przenośnika, tak aby przekazywać informacje 
o  stanie realizacji zakładanych funkcji, np. 
w celu awaryjnego zatrzymania całej linii lub 
uruchomienia przenośnika w celu wykonania 
jego przesunięcia o jeden takt. Jednak maszy-
ny te nie mają wspólnego systemu sterowania, 
a  więc wykonują swoje funkcje niezależnie, 
pomimo że ich systemy sterowania informują 
się wzajemnie o stanie realizacji swoich funk-
cji. 

Głównym kryterium jest tu zatem wspól-
ny system sterowania. Jeżeli wspólny system 
sterowania wykonywany jest przez firmę do-
konującą integracji maszyn w jedną całość, to 
firma ta powinna być traktowana jako produ-
cent nowej maszyny i  powinna dopełnić for-
malności związanych z  jej oceną zgodności. 
Natomiast producenci maszyn wchodzących 
w  skład takiego zespołu nadal są zobligowa-
ni do wystawienia deklaracji zgodności dla 
wyprodukowanych maszyn, gdyż najczęściej 
maszyny te mogą działać samodzielnie, nie-
koniecznie w  zespole z  innymi maszynami. 
Wyjątkiem są tu maszyny nieukończone, dla 
których producent wystawia instrukcję wbu-
dowania i  montażu, oraz oświadczenie, że 
maszyna nieukończona może być użytkowa-
na po przeprowadzeniu oceny zgodności dla 
kompletnej maszyny, po wbudowaniu maszy-
ny nieukończonej przez wytwórcę maszyny 
końcowej. 

Ze względu na integratora linii mogą wystą-
pić przypadki, że integratorem jest inwestor 
zamawiający poszczególne maszyny i  zesta-
wiający je w  linię produkcyjną lub wyspecja-
lizowana firma, która wykonuje wszystkie 
maszyny sama i  zestawia je w  linie, albo też 
kupuje maszyny od różnych dostawców i  ze-
stawia je w linię wykonując swoje sterowanie.

Powyższe informacje (podane na podstawie 
dyrektywy maszynowej i  interpretacji CIOP) 
są też przydatne przy podziale maszyn i  ze-
społów maszyn przy ich wycenie. Można wte-
dy powoływać się na powyższe definicje.

Maszyną nieukończoną jest robot przemy-
słowy, który dostarczony przez producenta 

Inny fragment linii
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robotów nie ma konkretnego zastosowania. 
Dopiero po zainstalowaniu odpowiedniej 
aplikacji, np. zgrzewadła, chwytaka, pisto-
letu malarskiego, czy palnika spawalniczego 
i  zainstalowaniu odpowiedniego programu 
umożliwiającego jego pracę oraz innych akce-
soriów, staje się maszyną wg dyrektywy ma-
szynowej. Robot przemysłowy jest maszyną 
o  specyficznych własnościach, który najczę-
ściej zastępuje wprost pracownika/operatora. 
W wydziale spawalni wykorzystuje się zrobo-
tyzowane linie spawalnicze do różnych prac 
spawalniczych, jak spawanie laserowe, zgrze-
wanie, spawanie łukowe, przygrzewanie koł-
ków, nakrętek i śrub itp. Spawanie jest trudne 
pod względem technologicznym, mimo prawie 
stu lat stosowania i  obarczone jest pewnym 
ryzykiem jakości spawania. Dobór metody 
spawania, odpowiedniego sprzętu i aparatury 
jest bardzo ważny dla jakości spoin. Również 
rozpisanie procesu technologicznego na ope-
racje i zabiegi umożliwiające następnie anali-
zy rytmu linii i analizy pracy robotów (w tym 
odpowiednie możliwości dojścia palnikiem 
lub zgrzewadłem, w  które wyposażono robo-
ty) jest bardzo trudne i wymaga od technolo-
ga dużej wiedzy i doświadczenia, mimo że ma 
on do dyspozycji skomplikowane programy 
komputerowe wspomagające proces projek-
towania technologicznego i  poszczególnych 
zrobotyzowanych stanowisk, jak i  całej linii 
spawalniczej. 

Przedstawiona w  artykule na fotografiach 
i  rysunkach przykładowa zrobotyzowana li-
nia spawalnicza służy do montażu spawalni-
czego metalowego szkieletu zderzaka samo-
chodu. Fotografie wykonano podczas prób 
(tryout) u  producenta linii. Składa się ona 
z  dwunastu robotów: trzy roboty wykorzy-
stywane są do transportu, a  dziewięć – do 
spawania. Inne urządzenia linii to: przyrzą-
dy z napędem pneumatycznym docisków, stół 
obrotowy, dwa pozycjonery, trzy zgrzewarki 
stacjonarne (garbowe), dziewięć spawarek, 
dziewięć czyszczarek palników, trzy podaj-
niki nakrętek i bolców, stół odkładczy, stacja 
grawerująca i  podajnik taśmowy. Linia ma 

długość 15 m i szerokość 7 m. Cykl pracy jest 
półautomatyczny, gdyż pracownik/operator 
na pierwszym stanowisku załadowuje detale 
do przyrządu i po załadowaniu musi nacisnąć 
przycisk gotowości. Pozostałe operacje i  za-
biegi w  linii odbywają się już automatycznie. 
Na końcu pospawany zderzak odbierany jest 
z linii ręcznie.

Linie spawalnicze wyposażone są w  wie-
le dodatkowych urządzeń, które często stoją 
poza wygrodzeniem, na zewnątrz linii. Są to 
w opisanej linii np. magazyny i podajniki na-
krętek, szpule i  odwijaki z  drutem spawalni-
czym, butle z  gazem, urządzenia do odciągu 
dymów spawalniczych. Na zewnątrz są też 
szafy i pulpity sterowania elektrycznego.

Przeważnie zrobotyzowane linie spawal-
nicze w  fabrykach samochodów wygrodzone 
są osłonami z  przeźroczystego niepalnego 
makrolonu, pokrytego transparentną zielo-
ną lub czerwoną folią zatrzymującą szkodli-
we promieniowanie od łuku spawalniczego, 
ale jednak umożliwiające obserwację procesu 
spawania. Stosuje się też na wygrodzenia linii 
zrobotyzowanej siatkę drucianą o  odpowied-
niej, zgodnej z  przepisami, wielkości oczek, 
a w miejscach powstawania łuku spawalnicze-
go kurtynę z czerwonej folii.

Projektowanie i  budowa zrobotyzowanych 
stanowisk, gniazd, a  zwłaszcza zrobotyzo-
wanych linii spawalniczych, wymaga dużego 
doświadczenia i  wiedzy z  różnych dziedzin 
techniki. Nie tylko teoretycznej wiedzy i od-
powiedniego zestawu procedur projektowa-
nia, analizowania i obliczania różnych aspek-
tów późniejszej efektywnej pracy linii, ale 
też gromadzenia w  uporządkowany sposób 
wiedzy praktycznej, powstającej przy budo-
wie kolejnych linii i  uruchamianiu kolejnych 
technologii spawania. 
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