Bezdeligastes veida
savienojums - modificēts.

Lai taupītu resursus un 30 projektēšanu veidotu efektīvāku, Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) Datorizētās inženiergrafikas katedras pētnieki sadarbībā
ar SIA «līvas Grupa» Latvijas būvnieku vajadzībām ir pielāgojuši specializēto
CAO sistēmu SEMA. lr izveidota būvkoku un būvkonstrukciju savienojumu
un stiprinājumu digitālo modeļu datubāze, kas atvieglo un racionalizē pildrežģu
māju projektēšanu un ražošanu ar automātiskajiem CNC darbgaldiem.
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Specializētā CAO sistēma
SEMA LatvUas projektētājiem
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nevajadzēja izgudrot

pānijas «Sema GmbH» piedāvātos būvele
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savienojumus var izmantot gan koka ēku
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Konstrukciju stiprības
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kas veica ēku būvelementu savienojumu

vienu un to pašu ēku, izmantojot gan

ekspertīzi un skaitliskos aprēķinus, mēs

AUTO CAO, gan SEMA. Rezultāti pār

pārliecinājāmies par savas produkcijas dro

steidza: ar SEMA darbs aizņēma piecas

šību un kvalitāti. Tas ir viens no būtiskāka
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