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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
восстановления ступенчатых валов в закрытом штампе. Предложены формула для 
определения параметров деформации, схемы формообразования поковок при осадке 
ступенчатых валов, выбор схемы деформирования. Исследовано влияние геометрии 
сопряженных ступеней на формообразование поковки. Определены глубины образо-
вания зажима с конусным срезом в местах перехода ступеней вала. Представлены 
технологический процесс и новая конструкция установки для восстановления ступен-
чатых валов давлением. При этом восстановленные детали, по всем геометрическим 
параметрам, соответствуют параметрам новых деталей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовый промысел, запасные части, ступечатый вал, 
восстановление, закрытый штамп, формообразование, пластическая деформация, 
испытания, технологический процесс. 
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Сатылы біліктерді пластикалық деформация арқылы қалпына келтіру 
технологиялық процесін теориялық жəне тəжірибелік зерттеулер нəтижесі 
келтірілген. Қысып өңдеу параметрлерін анықтау формулалары ұсынылған. По-
ковка формасының қалыптасуына білік сатыларының қосылу геометриясының 
əсері зерттелген. Сатылар қосылған жерін конустық кесілген жағдайында пай-
да болатын қысықтың тереңдігі табылған. Сатылы біліктерді қысып қалпына 
келтірудің технологиялық үрдісі жəне жаңа конструкциясы келтірілген. Қалпына 
келтірілен бөлшектердің барлық геометриялық параметрлері жаңа бөлшектердің 
параметрлеріне сай келеді.

КІЛТ СӨЗДЕР: мұнай газ кəсіпшілігі, машиналар мен жабдықтар, қосалқы 
бөлшектер, сатылы білік, қысу, жабық штамп, форма қалыптасу, пластикалық де-
формация, сынақ, технологиялық үрдіс. 
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The results of theoretical and experimental studies of the restoration of stepped shafts 
in a closed die are presented. A formula is proposed for determining the parameters of 
deformation, schemes for forming forgings for the draft of stepped shafts, and the choice of 

of the forging is studied. The depths of formation of a clamp with a conical cut are determined 
at the transition points of the shaft steps. The technological process and a new design of the 
plant for the restoration of stepped shafts by pressure are presented. In this case, the restored 
parts, according to all geometric parameters, correspond to the parameters of the new parts.

KEYWORDS: oil and gas industry, spare parts, stupid shaft, recuperation, closed die, 
forming, plastic deformation, testing, technological process.
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