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Anotácia: 
Monografia sa zameriava na aplikáciu numerického experimentu v oblasti technológie tavného 
zvárania. Modelovanie a numerická simulácia pomocou metódy konečných prvkov v programe ANSYS 
boli použité ako metódy skúmania priebehu tepelných cyklov, namáhaní a deformácií vznikajúcich v 
procese technológie tavného zvárania v ochrannej atmosfére plynu. Predikcia sa môžu vykonávať tak 
konvenčnými metódami, ako aj modernými diagnostickými metódami. Jednou z nich je využitie 
výpočtovej techniky a numerickej simulácie pomocou metódy konečných prvkov. Program ANSYS 
poskytuje riešenie teplotných polí a štrukturálnych úloh vo forme tepelných napätí a deformácií, ku 
ktorým dochádza v čase zvárania, ako aj po ochladení zvaru. Technológia zvárania môže využívať 
množstvo programov špecializovaných na proces zvárania, ako sú SYSWELD, PAM Assembly, Simufact 
Welding atď. Vývoj numerických metód je možné využiť pri návrhu a tvorbe výpočtových modelov. Ich 
implementácia do softvérových systémov otvorila nové možnosti aj pre oblasť numerickej simulácie 
technologických procesov zvárania. 
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