CONTEÚDOS
O presente livro trata as tecnologias de fabrico por maquinagem (corte
por arranque de apara), nomeadamente, os processos de maquinagem e
máquinas ferramenta, sequências de maquinagem, comando numérico por
computador (CNC) e metrologia dimensional. O conhecimento profundo das
tecnologias de fabrico por maquinagem permite aumentar a produtividade
na indústria, sendo esta uma preocupação do presente e do futuro para
a competitividade das empresas. A tecnologia da maquinagem conjugada
com outras competências tem grande aplicação no fabrico de moldes para
plásticos, no fabrico de componentes para a indústria automóvel e noutras
indústrias de ponta.
Este livro destina-se a todos aqueles que procuram conhecer e utilizar os
meios e os métodos de preparação e fabrico com base na tecnologia da
maquinagem, quer sejam alunos do ensino superior Universitário, Politécnico
ou de escolas tecnológicas quer sejam profissionais empenhados na sua
actividade industrial.
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