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АҢДАТПА

Дипломдық жоба гидравликалық цилиндрге берік əрі сапалы қақпақ
жасау өзеті мəселе болғандықтан, қолдану жағынан өте ыңғайлы жəне
қарапайым əрі жұмыс жасауға тиімді сайман таңдауға негізделеді.

Кез келген бөлшекті өңдеу кезінде дайындаманы сенімді əрі тез бекіту
үшін құрылысы қарапайым, қолдануға ыңғайлы, қол жетімді сайман керек.
Машина жасау саласында жұмыстың өнімділігін арттыру, жасалатын
бөлшектің сапасын жоғарлату үшін, жұмысқа ыңғайлы саймандарды көптеп
қолдану болып табылады. Соған орай болашақ машина жасау саласында үлкен
сұранысқа ие болатын сайманды жобалау қажет.

Қaзipгi тaңдa мaшинa жacay caлacындa бacқa дa өндіpіc түpлepiндe
саймандарсыз жұмыc icтey мүмкiн eмec. Coл ceбeптi саймандар өндipic
opындapындa нeгiзгi жaбдықтapдың aлдынғы қaтapынa жaтaды. Eң мaңыздыcы
oлapдың дұpыc, жaқcы жұмыc icтey caпacы.

Бұл жоба өңдеудің жаңа технологиялық процестерінен жəне əдістерінің
дамуы көбірек жетілдірілген машиналарды жасауға, олардың өзіндің құнының
төмендеуіне жəне дайындаудағы еңбекті шығынын азайтуға əкеледі.



АННОТАЦИЯ

Дипломный проект основывается на том, что создание надежной и
качественной крышки для гидравлического цилиндра является актуальной
проблемой, в части выбора наиболее удобного и простого в использовании
инструмента и выгодного для работы.

Для надежной и быстрой фиксации заготовок при обработке любой детали
нужен простой, удобный для использования, доступный инструмент. Для
повышения производительности работы в машиностроительной отрасли,
повышения качества производимой детали, большое использование удобного в
работе инструмента. В связи с этим необходимо проектировать инструмент,
который будет востребован в будущей отрасли машиностроения.

В настоящее время в машиностроительной отрасли невозможно работать
без инструмента других видов производства. Поэтому инструменты относятся к
предыдущему ряду основного оборудования на предприятиях. Самое главное,
что они имеют правильное, хорошее качество работы.

Этот проект приводит к созданию более усовершенствованных машин,
снижению их стоимости и снижению трудозатрат в изготовлении.



ANNOTATION

The diploma project is based on the fact that the creation of a reliable and high-
quality cover for the hydraulic cylinder is an urgent problem in terms of choosing the
most convenient and easy to use tool and profitable for work.

For reliable and fast fixing of blanks when processing any part you need a simple,
easy to use, affordable tool. To increase productivity in the engineering industry,
improve the quality of the produced parts, a large use of easy - to-use tools. In this
regard, it is necessary to design a tool that will be in demand in the future engineering
industry.

Currently, it is impossible to work in the engineering industry without tools of
other types of production. Therefore, the tools belong to the previous series of basic
equipment in enterprises. The most important thing is that they have the right, good
quality of work.

This project leads to the creation of more advanced machines, reducing their cost
and reducing labor costs in the manufacture.












