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І. Загальні відомості 

Дисципліна ―Теорія тепло- та масопереносу у матеріалах‖ з загальним об‘ємом 3 кредити 

відноситься до дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Вивченню дисципліни передують: 

«Загальна фізика» (зокрема, розділи, які відносяться до механіки, термодинаміки, молекулярної 

фізики і фізики твердого тіла), «Вища математика», «Фізична хімія», «Кристалографія». 

 ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Мета вивчення дисципліни – знання студентами дифузійних рівнянь перенесення, рівнянь 

тепло- та масоперенесення, граничних умов тепло та масоперенесення, методів розв‘язання 

диференційних рівнянь перенесення, застосування теорії для опису дифузії в конденсованому 

стані, термодинамічної та статичної теорії дифузії. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:  

- використовуючи  дані щодо хімічного складу матеріалу або його компонентів, їх структури та 

властивостей, а також умов нагрівання або охолодження виробу,  за допомогою основних поло-

жень теорії тепло- та масопереносу, обчислювальної техніки та інженерних методів розрахунків 

розраховувати температурні поля та поля напружень у виробі; 

- використовуючи дані щодо хімічного складу матеріалу, температури процесу та граничної 

концентрації елементів, якими проводиться насичення, за допомогою основних законів  тепло- 

та масопереносу, структуроутворення, а також обчислювальної техніки та прийнятих методик 

виконувати розрахунки динаміки розвитку дифузійних процесів, розподілу компонентів по 

перерізу виробу та інших супроводжуючих явищ; 

- використовуючи дані щодо хімічного складу матеріалу виробу, середовища, температурних 

параметрів тощо, за допомогою існуючих методик та обчислювальної техніки розраховувати 

концентрацію компонентів на поверхні. 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1.  Феноменологічна теорія явищ переносу у твердих тілах. 

Рівняння, які описують тепло- та масоперенос у металах і сплавах. Основи теорії теплообміну. 

Теплопровідність. Опис дифузійного досліду.Типи коефіцієнтів дифузії. Рівняння масопереносу 

та теплопровідності в найбільш загальному вигляді. Постановка початково-крайових задач та 

характеристика граничних умов в задачах тепло- і масопереносу. Розв‘язки другого рівняння Фіка. 

Залежність коефіцієнтів дифузії від різних факторів. Методи розрахунку концентраційної 

залежності коефіцієнту дифузії. 

Розділ 2. Зерногранична, поверхнева та реактивна дифузія. Експериментальні методи 

дослідження. 

Границі зерен. Модель Фішера. Нанокристалічні матеріали. Типи кінетики зернограничної 

дифузії. Вплив структури границь зерен. Поверхнева дифузія. Метод поверхневого 

накопичення. Дифузія в багатофазних системах. Радіометричні методи. Рентгеноструктурний 

аналіз. Спектральні методи. Елементи атомної теорії дифузії. 



V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. Розроблено 

програмний комплекс для дистанційного навчання з можливістю самостійного тестування. На 

початку семестру в кожну академічну групу надається навчальна програма, рейтингова система 

оцінки знань та підручники в електронному вигляді з переліком завдань для самостійної 

роботи. Всі необхідні методичні матеріали для вивчення дисципліни розміщені у локальній 

комп‘ютерній мережі кафедри фізики металів.  

Основна література 

1. Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах.– М.:Металлургия, 1978.–247 с. 

2. Бокштейн Б.С. Атомы блуждают по кристаллу.–М.: Наука, 1984.–208 с. 

3. Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах.–М.: Наука, 1974.–255 с. 

4. Теплотехніка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів./За  ред. 

Б.Х.Драганова, О.Ф.Буляндри.-Київ:Вища школа, 1998.-333с. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом, 

затвердженим кафедрою.   

VI. Мова 

Дисципліна може викладатися  українською та російською мовами. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни та написання реферату. Метод перевірки знань – тестовий контроль та 1 модульна 

контрольна робота, що передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію 

визначається загальними вимогами факультету. 


