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Ключові слова
12.5 Використання складнопрофільованих деталей …[1–3].
Метою роботи є …
Площа контактної поверхні заготовки розраховується [7]:
Fm   D p h ,

Організаційний комітет
(1)

12.5 де h – висота приймальної порожнини матриці, мм;
D p – діаметр пуансона, мм;
12.5

Згідно з отриманими результатами …, представленим на рис. 1, ..
порожній рядок

Рис. 1. Схема радіально-прямого видавлювання
порожній рядок
... залежність … приведена …(рис. 2, а)…
… результати … приведені …табл. 1 …
Таблиця 1 – Результати розрахунків
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