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Впродовж останніх 10-15 років дослідники стали активно розвивати напрям 

досліджень присвячених вивченню фізичних властивостей нового класу матеріалів, 

які називають високоентропійними. Метою даного напрямку є пошук нових 

високотехнологічних матеріалів, які б задовільняли потреби людства в різних 

сферах застосування. Також даний напрям орієнтований на пошук нових 

композицій та покращення експлуатаційних властивостей вже існуючих на 

сьогоднішній день сплавів. До недавна людство користувалося традиційними 

сплавами, які досить добре справлялися з поставленими задачами. При 

необхідності сплави піддавалися легуванню для покращення характеристик, але 

їхні властивості і області застосування були досить обмежені через малу кількість 

корисних характеристик в одній композиції. Тому новий клас матеріалів, 

високоентропійних сплавів, має широкі перспективи розвитку в сучасному світі 

матеріалознавства. 

Представлена дисертаційна робота присвячена дослідженням особливостей 

структурної будови високоетропійних сплавів(ВЕСів) та їхніх властивостей, а 

також впливу різноматних типів обробки матеріалів на їх структуру та властивості. 

Для вивчення структурної будови високоентропійних сплавів використовувалися 

загальноприйняті рентгеноструктурні методи дослідження. Перевагою даних 

методів являється широкий спектр інформації, яку можна отримати про 

досліджуванні матеріали. Широкі можливості даних методів дозволили зробити 

наступні речі: визначити параметри структури сплавів CrMnFeCoNi, 
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текстурованість, розподіл текстур по площині зразків, мікронапруження, густину 

дефектів пакувння, розміри кристалітів. Результати малокутової рентгенівської 

дифракції дали інформацію про наявність і розміри неодноріднейстей 

нанометрового діаметру в сплаві. Такі неоднорідності, в свою чергу слід вважати 

наслідком метастабільного стану в сплаві CrMnFeCoNi. Яскравим прикладом 

відображення даних неоднорідностей на властивості матеріалів є мікротвердість, 

яка є досить чутлива до різного роду неодноріднностей. На прикладі 

рентгенівських досліджень та вимірювання мікротвердості показано, що на 

властивості високоентропійних сплавів впливають не тільки склад і елементи 

структури, а й текстурованість зразків. Досліджено вплив різних типів деформацій, 

термообробок та методів виготовлення на структуру та властивості даних сплавів. 

Було встановлено, що структура зразків сильно залежить від режимів термо- та 

механічної обробки, а фізичні властивості характеризують певним неоднорідним 

розподілом. Такі неоднорідності є наслідком градієнтів температур при 

виготовленні зразків та неоднорідного деформування.  

Досліджено електроопір ВЕСів та встановлено, що даним сплавам властиві 

досить високі значення електричного опору, навіть враховуючи те, що кожен, 

окремо атом вихідного складу в чистому вигляді характеризуюється значно 

меншими величинами. Схожу поведінку проявляють і аморфні металічні сплави. 

На прикладі сплаву CrMnFeCoNi показано, що ріст величини деформації 

вальцювання призводить до зменшення питомого опору та росту температурного 

коефіцієнта опору. Температурна залежність електроопору при нагріванні 

деформованих зразків характеризується так званою аномальною S-подібною 

формою внаслідок наявного К-стану в сплаві, пов’язаного з виникненням 

нанодоменів з особливим типом впорядкування. 

Методом Фарадея було проведено термомагнітні дослідження та розглянуто 

деякі особливості магнетизму досліджуваних сплавів. Для аналізу  кривих був 

використаний підхід з описом узагальненим законом Кюрі-Вейса, оскільки 

температурні залежності нагадують за формою температурну залежність магнітної 

сприйнятливості металів з елементами, що містять локалізовані магнітні моменти, а 
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отже, потім були розраховані значення локалізованих магнітних моментів. 

Припущено, що природа виникнення  значних магнітних моментів обумовлена 

утворенням у сплаві комплексів (кластерів) з додатною обмінною взаємодією, що 

призводить до паралельної орієнтації спінів. Такі кластери можна ототожнювати із 

суперпарамагнітними частинками, а паралельна орієнтація спінів не руйнується 

навіть при високих температурах. Показано, що на форму термомагнітних кривих 

впливають структурні неоднорідності та безпосередня деформація перед 

дослідженням, а рекристалізаційні процеси під час дослідження є недостатніми для 

їхнього завершення. Встановлено, що дані механізми є завершеними при високих 

температурах відпалів.   

Було апробовано метод високоенергетичного механіко – активованого 

синтезу для високоентропійного складу CrMnFeCoNi. Застосування 

високоенергетичного синтезу дозволило отримати даний сплав протягом 3 годин 

перебування в млині. Отримана структура є досить недосконалою, відпал при 

високих температурах робить її більш досконалою і при цьому не змінює фазовий 

склад. Отриманий порошок являє собою агломерати пластинчастих кристалітів 

нанометрового розміру, що є типовим для металічних порошків, виготовлених 

даним методом. Кристалітам властива підвищена густина дефектів пакування. 

Ключові слова: високоентропійні сплави, магнітна сприйнятливість, 

магнітний момент, електроопір, температурний коефіцієнт електроопору, 

механічне сплавлення, текстура, пластична деформація, структура . 

SUMMARY 

Ostapenko R.V. Display the type of ordering on the structure and properties of high-

entropy alloys. – Manuscript. 

Thesis for Candidate of science degree in Physics and Mathematics by speciality 

01.04.13 «Physics of metals» (104 — Physics and astronomy). — Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras 
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Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2021. 

The last 10-15 years, researchers have been actively developing the direction of 

research devoted to the study of the physical properties of a high entropy alloys. The 

purpose of this area – find new high-tech materials that would meet the needs of mankind 

in various fields of application. This direction is aimed at finding new compositions and 

improving the properties of existing alloys. Recently, mankind has used traditional alloys 

to cope with the tasks set before them. Therefore, a new class of materials, high-entropy 

alloys, has widely prospects for development in the modern world of materials science. 

The presented work is devoted to researches of features of a structural structure of 

highly etropic alloys and their properties and the influence of different types of material 

processing on the structure and properties of these alloys. X-ray studies were used to 

study the structural structure of high entropy alloys. The advantage of these methods is 

the wide range of information that can be obtained about the studied materials. The wide 

possibilities of these methods allowed make the following actions. Determine the 

parameters of the structure of CrMnFeCoNi alloys, texturing, distribution of textures in 

the plane of the samples, microstress, the density of packaging defects, sizes of the 

crystallites. The results of low-angle X-ray diffraction provided information on the 

presence and size of inhomogeneities of nanometer size in the alloy. Inhomogeneities are 

considered to be a consequence of the metastable state in the CrMnFeCoNi alloy. An 

example, displayed of these inhomogeneities on the properties of materials is 

microhardness, which is quite sensitive to various kinds of inhomogeneities. X-ray 

studies and measurements of microhardness show that the properties of high entropy 

alloys are affected not only by the composition and elements of the structure, but also the 

texture of the samples. The influence of different types of deformations, heat treatment 

and manufacturing methods on the structure and properties of the studied alloys are 

investigated. It was found that the structure of the samples strongly depends on the modes 

of heat and mechanical treatment, and the physical properties are characterized by an 

inhomogeneous distribution. Inhomogeneities are a consequence of temperature gradients 
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in the manufacture of samples and inhomogeneous deformation. The electrical resistance 

of HEAs has been studied and it has been established that these alloys have rather high 

values of electrical resistanceб given that each atom of the original alloy, in its pure form, 

has much smaller values. Amorphous metal alloys exhibit similar behavior. it is shown 

that in the CrMnFeCoNi alloy the increase in the value of rolling deformation leads to a 

decrease in the resistivity and an increase in the temperature coefficient of resistance. The 

temperature dependence of the electrical resistance, with heating, the deformed samples 

is characterized by an anomalous S-shape due to the existing K-state in the alloy, 

associated with the emergence of nanodomains with a special type of ordering.  

Faraday's method was used to conduct thermomagnetic research and to consider 

some features of the magnetism of the studied alloys. The analysis of the curves was 

carried out by the generalized Curie-Weiss law, because the temperature dependences 

resemble the temperature dependence of the magnetic susceptibility of metals with 

elements containing localized magnetic moments, and therefore the values of localized 

magnetic moments were calculated. Such clusters can be identified with 

superparamagnetic particles, and the parallel orientation of the spins is not destroyed 

even at high temperatures. Structural inhomogeneities and deformation before the study 

have influence on the shape of the thermomagnetic curves. Recrystallization processes 

during the study are not sufficient to complete them. 

The method of high - energy mechanically activated synthesis for the high entropy 

composition of CrMnFeCoNi was used. The use of high-energy synthesis allowed 

obtained this alloy in 3 hours. The resulting structure is imperfect, annealing at high 

temperatures makes it more perfect and does not change the phase composition. The 

resulting powder is agglomerates consisting of plate-like crystallites of nanometer size, is 

typical for metal powders made by this method. Crystallites are characterized by an 

increased density of packaging defects. 

Keywords: high-entropy alloys, magnetic susceptibility, magnetic moment, 

electrical resistance, temperature coefficient of electrical resistance, mechanical alloying, 

texture, plastic deformation, structure. 
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2. ВСТУП 

Актуальність теми.  

Високоентропійні сплави (ВЕСи) відомі вже понад 10 років. На відміну від 

традиційних металевих сплавів, в яких основою слугує переважно один або два 

компоненти, а інші складові вводяться в невеликих кількостях для модифікації 

властивостей, ВЕСи містять п’ять і більше металічних компонент, вміст яких 

близький до еквіатомного. Крім цього, не зважаючи на таку велику кількість 

складових такі сплави є однофазними з досить простою (зазвичай ГЦК або ОЦК) 

структурою. Такі особливості ВЕСів і призводять до ряду унікальних властивостей.  

На сьогодні існує ціла низка оглядів по структурі та властивостях ВЕСів, 

серед яких відмічаються високі механічні властивості, термічна та антикорозійна 

стійкість, хімічна інертність. Завдяки цьому ВЕСам пророкують перспективи 

використання в якості, перш за все, конструкційних матеріалів. Щодо інших 

властивостей, то перспективи використання таких сплавів тільки розглядаються, а 

їх конкуренція в цьому відношенні з традиційними сплавами ще досить слабка, а, 

можливо, і сумнівна. Це стосується електричних та магнітних властивостей таких 

матеріалів, які хоча і досліджувалися, але їх трактування досить спрощене і містить 

велику кількість протиріч.  

На жаль, не зважаючи на досить перспективні для практики властивості, 

зокрема і механічні, застосування ВЕСів в якості технологічних елементів 

практично не зустрічаються. На жаль відповіді чому це так не має. Можна 

припускати, що основною причиною обмеження технологічного використання 

даних матеріалів є специфіка виготовлення: на сьогодні основним методом 

виготовлення є метод електродугового топлення з порівняно швидким 

охолодженням у злитки невеликого розміру. Але, слід розглядати і специфіку таких 

матеріалів з точки зору складної ієрархії внутрішньої структури, обумовленої 

багатокомпонентністю сплавів. Остання може змінюватися на різних 

технологічних етапах обробки і призвести до суттєвого обмеження практичного 

застосування. Розглянемо деякі приклади. 
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Недавні роботи показали, що сплави, які розглядаються як однофазні ВЕСи, 

насправді характеризуються метастабільним станом. Навіть в добре відомому та 

вивченому ВЕСі складу FeCrMnCoNi встановлено наявність послідовного 

випадання різних фаз при порівняно низьких температурах. Ці та деякі інші 

результати вказують на те, що тонка структура ВЕСів не завжди буде відповідати 

структурі, притаманній повністю невпорядкованому розчину.  

Досить добре відомо, що низка властивостей матеріалів визначається не 

тільки складом, але і структурними особливостями на різних масштабних рівнях. 

Так на макрорівні властивості визначаються флуктуаціями складу в кристалітах, 

різною текстурою зразків та наявністю різних домішкових фаз. На мікрорівні 

властивості можуть визначатися різним характером ближнього впорядкування, що 

цілком може бути притаманним багатокомпонентній системі. В загальному, 

можуть виникати нанообласті або кластерні утворення, в яких характер ближнього 

впорядкування відрізняється від впорядкування в структурі сплаву. Саме така 

ситуація досить часто спостерігається в аморфних сплавах, де особливості 

кластерної будови при легуванні таких сплавів певними елементами дає 

можливість обґрунтувати ряд магнітних та електричних властивостей. Такий підхід 

до аналізу властивостей ВЕСів практично не використовується, і їх розглядають 

лише з точки зору однорідної структури твердого розчину.  

Крім цього, слід зважити на той факт, що при умові практичного 

використання ВЕСів для різних цілей, в процесі виготовлення з них виробів, у 

сплавах зажди виникатиме структурний стан далекий від рівноважного, що при 

умові метастабільності такого стану однозначно призведе до відхилення від 

структури однофазного твердого розчину. Слід також зважити, що специфіка 

одержання однофазної структури з ВЕСів передбачає довготривалі, гомогенізуючі 

відпали. Проте, в перспективі практичного використання економічно доцільним є 

одержання матеріалу з структурно нестабільного стану, коли, наприклад, одержані 

злитки розрізаються на заготовки потрібної форми та розмірів, а з останніх 

формується необхідний виріб (шляхом вальцювання, волочіння, кування тощо). 

Проте, як структура самого злитку, так і особливості структури проміжних 
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заготовок вивчена досить слабко, не говорячи про її зв‘язок з різними 

властивостями та характеристиками кінцевого виробу. 

Крім цього, на сьогодні більшість синтезованих ВЕСів є 5-ти, рідко 6-ти 

компонентними. ВЕСи з більшою кількістю компонент практично не зустрічаються 

(наявні дані навряд чи можуть бути віднесені до однофазних система). Але, якщо 

виходити з принципу високоентропійності, то чим більше компонент, тим більшою 

є ентропія. Отже питання, чому ВЕСи з багатьма компонентами (більше ніж 6) так 

складно синтезувати, на сьогодні залишається ще відкритим.  

В Україні, приорітет в дослідженнях ВЕСів належить співробітникам 

Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича, дослідження яких 

присвячені як процесам фазоутворення в ВЕСах, зокрема синтезу нових складів, 

так і визначення механічних параметрів таких систем. Власне, зразки для 

досліджень були виготовлені в цьому науковому закладі.  

Отже, порівняна мала увага приділяється дослідженню неоднорідностей 

ВЕСів за рахунок різного характеру впорядкування, практично відсутність 

досліджень структурного стану зразків безпосередньо після виготовлення, досить 

обмежена інформація про електричні та магнітні властивості (особливо при 

температурах вищих за кімнатну) і обумовлюють актуальність роботи 

«Відображення типу впорядкування на структуру і властивості високоентропійних 

сплавів» в розширенні знань про ВЕСи і перспектив їх практичного використання. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана в науково-дослідній лабораторії «Фізика 

металів та кераміки» кафедри фізики металів фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Робота виконана в рамках 

основних науково-дослідних робіт КНУ, зокрема: Комплексної наукової програми 

Київського університету «Нові речовини і матеріали» (протокол №1 від 17 грудня 

2015 року); № 17БП051-02, № ДР 0117U005020; №15БФ051-04, № ДР 

0115U000263; № 19БФ051-11 ДР 0119U100184. 
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Мета та задачі дослідження. 

Мета дисертаційної роботи – встановлення взаємозв‘язку між особливостями 

різного характеру впорядкування, структури та властивостей, зокрема електричних 

та магнітних, високоентропійних сплавів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

1. Провести рентгеноструктурні дослідження високоентропійних сплавів у 

вихідному стані, після деформації та після термообробки та встановити 

особливості відображення різного структурного стану, що може реалізуватися 

на різних технологічних етапах, на результатах дифракції. 

2. Провести термомагнітні дослідження сплавів у вихідному стані, після 

деформації та після термообробки для встановлення механізмів, що 

обумовлюють характер та параметри термомагнітних кривих. 

3. Провести вимірювання та аналіз температурних залежностей електроопору в 

широкому температурному інтервалі (від 77 до 900К) для визначення 

механізмів електроопору у високоентропійних сплавах, зокрема встановлення 

ролі особливостей впорядкування в таких сплавах. 

4. Апробувати метод високо-енергетичного механіко-активованого синтезу для 

виготовлення високоентропійних сплавів. 

5. Провести аналіз та систематизацію отриманих результатів.  

Об’єкт дослідження – структурні особливості внутрішньої будови 

високоентропійних сплавів, природа їх магнітних та електричних властивостей та 

взаємозв‘язок останніх зі структурою. 

Предмет дослідження – структура, магнітні та електрофізичні властивості 

високоентропійних сплавів. 

 

Методи дослідження: 

– методи дифракції рентгенівського випромінювання для вивчення структурної 

будови та її особливостей;  

– дослідження магнітної сприйнятливості методом Фарадея; 
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– дослідження електричного опору контактним методом за 4-ьохх точковою 

схемою; 

– скануюча електронна мікроскопія, метод енергодисперсійної рентгенівської 

спектроскопії; 

– оптична мікроскопія; 

– метод механіко-активованого синтезу порошкових матеріалів; 

Використані у роботі експериментальні методики та методи обробки 

результатів детально описані у розділі 2. 

 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Проведені експериментальні та теоретичні дослідження розширюють 

уявлення про внутрішню будову високоентропійних сплавів та природу фізичних 

явищ у таких системах. Серед основних результатів, що складають наукову 

новизну роботи, можна виділити наступні:  

 Вперше показано, що зразки, вирізані із злитків, є структурно-неоднорідні 

(мають різні локальні значення мікродеформацій, дисперсність, 

текстурованість), хоча і мають склад близький до номінального. Така 

структурна неоднорідність є наслідком неоднорідного характеру дії зовнішніх 

чинників (тепловідвід, неоднорідність деформації, локальні температурні 

впливи тощо), що при умові низької температури знижує ентропійний внесок у 

енергію системи та призводить до формування неоднорідностей, характер яких 

диктується типом та дією зовнішніх чинників та внутрішніми взаємодіями між 

атомами. Вочевидь, такий неоднорідний характер структури повністю або 

частково зникає при зростанні ентропійного внеску в енергію системи при 

відпалах при підвищених температурах. 

 Показано, що магнітна сприйнятливість та мікротвердість є неоднорідними по 

площині зразка, що цілком узгоджується з неоднорідним характером структури. 

Проте, визначити превалюючий вплив того чи іншого локального параметру 

структури у визначенні властивостей неможливо через комплексний вплив 

структурних особливостей на властивості. Скоріш за все, фізичні властивості 



17 

 

будуть визначатися характером ближнього впорядкування, що утворюється під 

дією неоднорідних зовнішніх чинників. 

 Вперше проведено систематичні дослідження температурних залежностей 

магнітної сприйнятливості (Т) в температурному інтервалі 300-900К, що 

дозволили встановити параметри, які визначають ці залежності. Показано, що 

залежності (Т) можуть описані законом Кюрі з локалізованими магнітними 

моментами, оціненими з цих залежностей, що значно перевищують максимальні 

локалізовані моменти магніто-активних атомів. Якщо закон Кюрі може 

розглядатися наслідком асимптотичної поведінки закону Кюрі-Вейса при 

низькій температурі Кюрі, що характеризують ВЕС FeCrMnCoNi, то великі 

локалізовані магнітні моменти можуть розглядатися з точки зору формування 

суперпарамагнітних кластерів, утворених з магніто-активних атомів. Дано 

пояснення зміни величини локалізованих магнітних моментів з точки зору 

еволюції (розпаду) таких кластерів при дії зовнішніх чинників. 

 Вперше проведено систематичні дослідження електроопору зразків ВЕС різних 

складів в температурному інтервалі від 77 до 950 К, що дало можливість 

встановити аномальний вплив різних типів деформацій (вальцювання та 

прокатки) на електроопір і температурну залежність для ВЕС FeCrMnCoNi.  

 Вперше спостерігалась S-подібна залежність на кривих R(T) у ВЕСі 

FeCrMnCoNi в околі температур біля 700К. Причини виникнення, склад ВЕС та 

характер поведінки такої аномалії дають підстави віднести її до К-стану, що 

спостерігався у низці деформованих класичних металічних сплавах на основі 

перехідних металів. Природа такого стану досить добре узгоджується з 

припущенням про кластерні особливості внутрішньої будови ВЕС, утворення та 

розпад яких і обумовлює S-подібну особливість та її еволюцію під час 

термічного впливу. 

 На прикладі сплавів FeCrMnCoNi та FeCrCoNi показано ефективність методу 

високоенергетичного механічного сплавляння для синтезу порошків. 

Використання цього методу дозволяє значно зменшити часи синтезу, що 

розширює перспективи практичного використання ВЕСів. 
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 Продемонстровано можливість формування дротів із сплаву FeCrMnCoNi 

методом волочіння, що може розширити практику використання ВЕС для різних 

технологічних цілей цього та інших складів з відносно високими пластичними 

параметрами. 

 Продемонстровано, що неоднорідності різних масштабних рівнів, в тому числі 

різний характер ближнього впорядкування, відіграють досить значну роль у 

формуванні властивостей ВЕС. Такого роду неоднорідності є наслідком 

відносної метастабільності ВЕС при понижених температурах, що повинно 

враховуватися при синтезі, виготовленні та експлуатації виробів з ВЕС, 

особливо в неоднорідних, жорстких зовнішніх умовах. 

 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у роботі результати 

дають більш глибоке розуміння фізичних процесів, що відбуваються при 

формуванні структури та властивостей у високоентропійних сплавах, що є 

необхідним при проектуванні та практичному використанні ВЕСів. Проведені 

дослідження сприятимуть визначення домінуючого впливу різних зовнішніх 

чинників (деформація, термообробка, старіння) на характеристики матеріалів при 

синтезі та під час експлуатації. Одержані результати щодо формування 

неоднорідної структури повинні враховуватися при синтезі, виготовленні та 

експлуатації виробів з ВЕС, особливо в неоднорідних, жорстких зовнішніх умовах. 

Отримання тонких дротів із ВЕСів є прикладом практичного застосування 

цих матеріалів для виготовлення готових виробів, наприклад, струн, пружин і т.д. 

Застосуванням високоенергетичного методу механічного синтезу значно підвищує 

ефективність одержання ВЕСів, а отримані порошки можуть знайти практичне 

використання для формування готових виробів методами порошкової металургії, 

або нанесення покриттів різного функціонального призначення.  

Крім цього, одержані результати можуть бути використані для підготовки 

фахівців з матеріалознавства та фізики конденсованого стану, що займаються 

вивченням фізики невпорядкованих систем. 
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Особистий внесок здобувача. В роботі наведені узагальнені 

експериментальні та теоретичні результати, що були отримані особисто автором, 

або за безпосередньої його участі разом з працівниками фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Постанова задачі, її 

обґрунтування, вибір об’єктів дослідження, планування дослідів, аналіз та 

обговорення результатів з послідуючим формулюванням висновків проводилося за 

участю наукового керівника М.П. Семенька. Підготовка публікацій до друку 

проводилася спільно з науковим керівником. Результати теоретичних і 

експериментальних досліджень були висвітлено в роботах [1-12]. 

Автором особисто було зроблена наступна робота. Проведено пошук аналіз і 

систематизацію наукової літератури, яка відноситься до тематики даної 

дисертаційної роботи. Дослідження температурних залежностей електроопору, 

результати яких включені в роботи [1-3,7], виконані автором особисто, або разом з 

Мазур Ю.П.. Всі магнітні дослідження в роботах [2,4,6,7,9,12] виконані автором 

одноосібно. Синтез сплавів методом механічного сплавлання проводилися разом з 

Дашевським М.М. Комплекс рентгенографічних досліджень, результати яких 

включено практично у всі роботи[1-3,5-7,9-12], проводилися разом з науковим 

керівником. Електронно-мікроскопічні дослідження (роботи [6,7,9,12]) 

проводилися з П.О. Тесельком. Оптична мікроскопія проведена разом з С.М. 

Науменко. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи представлені здобувачем на наукових конференціях: 

 V International research and practice conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2017)”, 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine; 

VI International Scientific – Practical Conference “Structural Relaxation in 

Solids”, 22-24 May 2018, Vinnitsia, Ukraine; 

18th Internatioanal young scientists conference “Optics & High Technology 

Material Science SPO 2017, 26-29 October, Kyiv, Ukraine; 
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Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Праці IV-ї між-народної 

конференції 2015, 7–10 жовтня, м. Київ, Україна; 

7th International Conference on Nanomaterials: Applications&Properties (NAP-

2017), 10-15 September 2017, Zatoka, Ukraine; 

V Міжнародна конференція „Сучасні проблеми фізики конденсованого 

стану” 2018, 3-6 Жовтня, Київ, Україна; 

Публікації.За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 15 

наукових праць, з них 6 статей[1–6], у тому числі 6 у наукових фахових виданнях(з 

них 5 представлено у наукометричній базі Scopus),  6 матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях[8–12] та 3 праці, які додатково відображають результати. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

4 розділів, 7 висновків, списку використаних джерел та додатку. Дисертація 

містить 59 рисунків, 9 таблиць та список використаних джерел із 179 найменувань. 

Загальний обсяг дисертації становить 176 сторінок. 
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3. РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

I. Особливості формування, будови та основні властивості високоентропійних 

сплавів 

В цьому розділі розглянуто особливості будови, основні властивості та 

коротко методи одержання високоентропійних сплавів (далі ВЕСи). Такі сплави це 

металічні системи, що включають в свій склад 5 і більше компонент, з вмістом 

кожної з компонент близьким до еквімолярного, проте з досить простою 

кристалічною структурою – в основному ОЦК чи ГЦК. Ця відмінність від 

традиційних сплавів, у яких основу складають один або два компоненти, а інші є 

легуючими (з вмістом декілька процентів), призводить до виникнення досить 

специфічних властивостей таких матеріалів. Специфічний склад даних матеріалів 

може бути реалізований лише при певних умовах і лише в деяких комбінаціях його 

складових. Тому в цьому розділі коротко розглянуті основні критерії, що 

призводять до утворення специфічної структури ВЕСу – структури твердого 

розчину, та розглянуто основні властивості ВЕСів з концентрацією уваги на 

магнітних та електричних характеристиках.  

 

1.1 ВЕСи та їх особливості 

 

Альтернативу класичному підходу до проектування нових сплавів склали так 

звані високоентропійні сплави (ВЕСи). Хоча такі сплави відомі ще з 1996 року, 

проте інтенсивне їх дослідження почалося після незалежних публікацій Cantor et al. 

[13] та Yeh et al. [14] .  

Вперше назву ВЕС ввів Yeh J.W. [14]. На відміну від традиційних сплавів, 

ВЕСи складаються щонайменше з п‘яти компонентів (рідко до них відносять 

чотирьохкомпонентні сплави) вміст кожного з яких, зазвичай, близький до 

еквімолярного. Результатом сплавляння таких компонент є утворення однофазного 

твердого розчину з простими, ГЦК, ОЦК, рідше ГЩУ, структурами.  
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В [15] було узагальнено 4 основних аспекти, що характеризують ВЕСи: 

термодинамічний ефект високої ентропії, кінетичний ефект повільної дифузії, 

структурний ефект сильного спотворення гратки та ефект коктейлю. 

Високоентропійний ефект. Вважається, що основним фактором, який 

обумовлює формування кристалічної структури ВЕСів є високе значення у них 

ентропії змішування. Умовно приймається, що ентропія змішування має становити 

∆Smix≥1,61R, що відповідає ентропії змішування еквіатомного, п‘ятикомпонентного 

сплаву. Як вважається, саме таке високе значення ентропії змішування і стабілізує 

фазу твердого розчину [15]. Згідно класичних уявлень, основу твердого розчину 

складає елемент, який зветься розчинником, а інші називаються розчиненими 

елементами. Але, у ВЕСах вкрай важко диференціювати поняття розчинник і 

розчинений елемент. Згідно правила фаз Гіббса, кількість утворених фаз ВЕСів є 

значно меншою аніж це можливо для багатокомпонентних систем. Отже, висока 

ентропія змішування значно розширює межі розчинності між елементами і 

стабілізує фази твердого розчину, а не інтерметалідні фази. Детальніше 

термодинамічні ефекти для багатокомпонентих високоентропійних сплавів буде 

розглянуто в окремому розділі. 

Ефект сповільненої дифузії. Як відомо з класичної теорії багато процесів, що 

відбуваються в металах і сплавах, особливо при підвищених температурах, 

пов’язані з дифузією, яка обумовлює перенесення атомів речовини та 

супроводжується зміною концентрації компонентів в окремих зонах сплаву. Серед 

механізмів дифузії найбіль інтенсивно протікає той, в якого найменша величина 

енергетичного бар‘єру, (енергії активації). Основним механізмом дифузії в твердих 

розчинах заміщення є вакансійний [16]. 

Вважається, що для високоентропійних багатокомпонентних сплавів 

властивий ефект сповільненої дифузії [13,15]. Такий висновок зроблено в [15] на 

основі порівняння коефіцієнтів дифузії чистих металів, сталей та ВЕСів. Результати 

показують, що ВЕСи серед згадуваних матеріалів мають найменші дифузійні 

швидкості. В роботі [14] саме цей ефект використаний для пояснення утворення 

нанорозмірних зерен сплаву CuCoNiCrFe, розмір яких складає приблизно 7-50 нм. 
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А в [17], сповільнена дифузія приймається фактором, що зберігає нанорозмірний 

стан навіть після тривалого відпалу сплаву AlCrMoSiTi. В [13] автори опираються 

на те, що саме ефект повільної дифузії обумовлює утворення нанокристалів, 

аморфних фаз та мікроструктурної стійкості при затверджуванні та посилаються на 

високу енергію активації і складності дифузії у твердому розчині заміщення.  

Однак, в [18,19] проводились досліди зі сплавами складу CoCrFeMn0.5Nі, і 

було встановлено, що коефіцієнт дифузії не сильно відрізняється від типових ГЦК 

сплавів та чистих металів.  

В загальному ж, вимірювання коефіцієнта дифузії є складним процесом і 

відмінності в межах одного порядку не вважаються значними. У випадку ж ВЕСів 

цей процес додатково ускладнюється багатокомпонентністю.  

Ефект сильного спотворення гратки. Цілком логічно, що 

високоентропійним сплавам властиве сильне спотворення гратки, оскільки розміри 

різних елементів, що формують кристалічні гратки ВЕСів, можуть сильно 

відрізнятись. Такі спотворення є більш сильно вираженими, порівняно зі 

звичайними сплавами, і, відповідно [20], вони збільшуються разом з збільшенням 

кількості елементів в сплаві. Тому різні розміри атомів можуть призвести до 

невизначеності в розташуванні атомів, що в свою чергу впливає на надмірне 

значення конфігураційної ентропії [21]. Відповідну думку, що спотворення 

викликане різницею атомних розмірів може впливати на термодинамічну стійкість, 

висвітлено в [22]. Спотворення гратки є більш вираженим зі збільшенням 

відмінностей атомів, їх концентрацій та кількості елементів, що входять до складу 

сплаву. Вважається, що ВЕСам властива висока напруженість кристалічної гратки, 

внаслідок чого атоми зміщуються з ідеальних положень. Цей ефект 

продемонстровано на рис 1.1.  

Сильне спотворення гратки ВЕСів проявляється в надвисокій міцності, 

високій зносостійкості та значній стійкості до окислення [14,20, 23-25], зменшеній 

інтенсивності рентгенівських піків [20, 26, 15]. В [27] на прикладі сплаву 

CuNiAlCoCrFeSi було показано зміну інтенсивностей рентгенівського 

випромінювання зі збільшенням компонент сплаву від 1-го до 7-ми та встановлено, 
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що інтенсивність піків знижується по мірі збільшення кількості компонентів. 

Проведене дослідження показало, що зниження інтенсивностей значно більше, 

аніж це передбачено впливом теплових ефектів на пружне розсіяння 

рентгенівського випромінювання. Було встановлено, що внутрішні деформації 

гратки впливають на інтегральну інтенсивність, викликані різними розмірами 

елементів, та експериментально встановлено коефіцієнт поправки до послаблення 

інтенсивностей, подібно до коефіцієнту теплового ефекту. Схематичне зображення 

впливу спотворень гратки на інтенсивність рентгенівських променів зображено на 

рис 1.2. 

Ефект коктейлю. Ефект коктейлю вперше описаний Ranganathan [23] та 

може застосовуватися до трьох класів сплавів: об’ємні металеві стекла,  металеві 

гуми та високоенропійні сплави. Кожен з цих класів матеріалів має складний склад. 

Суть ефекту полягає в набутті сплавами неочікуваних властивостей внаслідок 

змішування багатьох елементів. Такі властивості неможливо отримати в чистих 

матеріалах та традиційних сплавах. Вважається, що ефект коктейлю є наслідком 

простого синергізму компонент сплаву, внаслідок чого в рази покращуються 

вихідні характеристики. Тобто ефект коктейлю відкриває науковому 

співтовариству напрям на пошук нових комбінацій та різновидів сплавів у досить 

простій структурі, властивій ВЕСам. Таким чином, властивості сплаву можна 

 

а)                    б) 

Рис 1.1.  Вплив різниці атомних розмірів на позиції атомів: а) в розбавленому 

розчині, б) в багатокомпонентному розчині де немає домінуючих 

елементів. [21]. 
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регулювати  шляхом зміни складу. Наприклад, в роботі [14] встановлено, що зі 

зміною вмісту Al в складі CoCrCuNiAlx спостерігалася зміна твердості та мала 

місце еволюція фазового складу від ГЦК до суміші ГЦК та ОЦК та до чистої ОЦК 

структури. Схожа ситуація відбувається і в сплавах типу CuCoCrAlxFe в [28]. 

1.2 Критерії формування ВЕСів 

Оскільки, згідно правила Гіббса [29], максимальна кількість фаз Р у даному 

сплаві при постійному тиску у рівноважних умовах визначається виразом:  

FCP  1 ,        (1.1) 

де С – кількість компонент, F – максимальне число ступенів вільності, то у випадку 

багатокомпонентних систем, кількість утворених фаз повинна бути досить 

значною. Саме така картина і спостерігається в більшості систем. Однак, як було 

встановлено в [30], у деяких багатокомпонентних сплавах, зокрема у сплаві 

FeCoNiCrMn, формується не суміш інтерметалічних фаз, а однофазний твердий 

розчин з простою ОЦК або ГЦК (іноді ГЩУ[31]) структурою, або ж суміш двох 

фаз [32,33]. Подальші дослідження показали, що утворення простої однофазної 

структури твердого розчину властиво цілій низці такого роду сплавів [13,15]. 

Розвиток цього напряму показав, що таких сплавів існує багато, тому їх було 

запропоновано віднести до окремого класу і названо високоетропійними [13].   

 Як було вже сказано, ця назва була дана через те, що ентропія змішування, 

 

 

 

 
 

а б в 

Рис.1.2 Схематична ілюстрація впливу спотворень гратки на рентгенівські 

дифракційні спектри: (а) ідеальна гратка; (б) спотворення гратки 

внаслідок утворення твердого розчину з елементів з різними розмірами; 

(в) вплив температури та статичних спотворень на дифракційні 

максимуми [27]. 
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що в загальному випадку визначається виразом: 

 iimix ccRS ln ,        (1.2) 

де сі – концентрація і-го компоненту, при значній кількості компонент N та їх 

високій концентрації досягає досить великого значення. Зокрема, при фіксованій 

величині N, її максимальне значення буде у випадку еквіатомного сплаву, тобто 

при рівних значеннях сі [34]. В цьому випадку ентропія дорівнює: 

NRNSmix ln ,         (1.3) 

Якщо проаналізувати рівняння (1.2) та (1.3), то ентропія змішування фаз 

твердого розчину збільшується з малої величини в традиційних сплавах та чистих 

металах, до великої у ВЕСах [35]. Схематично це відображено на рис. 1.3 

Для традиційних сплавів та чистих металів ентропія змішування приблизно 

становить 1R. Якщо вважати, що умовна межа по кількості компонент, яка відділяє 

традиційні сплави від ВЕСів, визначається де n5, то в цьому випадку абсолютне 

значення ентропії повинна перевищувати величину: 

∆Smix≥1,61R або ∆Smix≥13.38Дж/моль∙К.    (1.4)  

(для n=4, що приймається іноді за нижню межу „високо-ентропіності” сплаву, 

RSmix 39.1 ). Але експериментальний досвід показує, що не всі 

багатокомпонентні сплави утворюють просту структуру твердого розчину. Отже, 

умова (1.4) – це лише необхідна умова стабільності таких сплавів. Так, в [36] 

проведено дослідження формування сплавів у системі сплавів CoCrFeMnNi, у яких 

Co, Cr, Fe, Ni замінялись послідовно на V, Ti, Cu та Mo, відповідно. Сам сплав 

CoCrFeMnNi досить відомий ВЕС, що характеризується однофазним ГЦК твердим 

розчином (ТР), але дослідження показали, що заміщені сплави є багатофазними, 

незважаючи на однакову ентропію змішування. Подібні результати було отримано і 

для системи CoCrFeNiMnxVx [37]. Тому, висока ентропія змішування є не 

достатньою умовою утворення однофазного твердого розчину. 

Існування тієї чи іншої фази в системі буде визначатися її термодинамічними 

потенціалами. Зокрема, потенціал Гібса [118] визначається двома основними 

складовими: 



27 

 

STHG  ,      (1.5) 

де Н – ентальпія, а S – ентропія, Т - температура.  

В загальному випадку крім цих двох складових слід було б враховувати і інші 

складові, такі як, наприклад, деформаційний, магнітний тощо, але в більшості 

випадків ці складові порівняно малі і ними можна знехтувати. 

Окрім ентропії змішування (1.2), розглядають наступні параметри, що 

використовуються в якості критеріїв утворення ВЕСів: 

а) Різниці атомних радіусів: 

2)/1( rrcr ii   ,       (1.6) 

де, та ri є атомний вміст та атомний радіус і-го елементу, відповідно,  iircr  - 

середній атомний радіус. 

б) Ентальпія змішування (рівняння Мієдеми [34]): 

 jiijmix ccH ,        (1.7) 

де ij – концентраційно-залежний параметр взаємодії між i-тим та j-м елементом в 

моделі напіврегулярних твердих розчинів, що визначається з рівняння: mix
ijij H 4 , 

mix
ijH  - ентальпія змішування між i-тим та j-м елементом.  

в) Параметр , що відображає відношення ентальпійного та ентропійного 

внесків: 

 

Рис.1.3 Визначення місця високоентропійних сплавів у світі 
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 ,        (1.8) 

 miim TcT  - середня температура топлення, а Тmі – температура топлення і-го 

компоненту. 

г) Абсолютна різниця електронегативностей: 

2)(   iic ,       (1.9) 

та пов‘язана з нею відносна величина: 

2)/1(   iic ,      (1.10) 

В цих рівняннях i – електронегативність (Паулівська) і-го компоненту, 

  iic  - середня електронегативність. 

д) Середня концентрація валентних електронів: 

 iicZZ ,        (1.11) 

де Zі – кількість електронів у зовнішній оболонці. 

Ці параметри мають певне логічне фізичне обгрунтування, але встановлені 

вони емпіричним шляхом, тому існують певні відмінності у їх значеннях, що 

визначають межі формування ВЕСу, або сумішей фаз зі структурою ВЕСу. 

Конкретно ці параметри можна знайти в цілому ряді робіт (див. наприклад, [39]). 

Перший параметр, що визначає можливість утворення твердих розчинів, є 

параметр різниці атомних радіусів (1), r. Цей параметр є одним з параметрів Юм-

Розері, що є необхідною умовою утворення твердих розчинів в бінарних 

металічних сплавах [40]. Вважається, що твердий розчин може утворюватися при 

різниці атомних розчинів, яка не перевищує 15%, але, як показано Юм-Розері, це 

певний умовний критерій, а конкретний граничний випадок залежить від систем. 

Для ВЕСів, відповідно до [41], критерій утворення твердого розчину становить 

r6,6%. 

Для обчислення ентальпії змішування Hmіх використовуються ентальпії 

змішування подвійних компонентів, що можуть бути утворені між компонентами 

сплаву. Зазвичай використовують mix
ijH , що наведені в [42], подібні значення 

наведені і в [43]. Оскільки в більшості робіт використовують величини mix
ijH  з [42], 
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то саме вони були використані нами для обчислень. Відповідно до [43], структура 

твердого розчину утворюється, коли Hmіх знаходитися в межах від -15 до 5 

кДж/моль. 

Параметр  (рівняння (1.8)) відображає той факт, що структура ВЕСу буде 

стабільною у випадку, якщо ентропійний внесок буде переважати (стабілізувати 

структуру) ентальпійний внесок. Згідно [43] значення  повинно бути 

1.1229.8. 

Наступний параметр – це різниця електронегативностей, один з параметрів, 

що використаний Юм-Розері [40]. Велика різниця електронегативностей сприяє 

утворення інтерметалічних з‘єднань, а для формування твердого розчину ця 

різниця повинна бути незначною. Питанню ролі різниці електронегативностей 

приділено увагу в [44,45]. В [45] використано абсолютне значення  (рівняння 

(1.9)), а в [44] – відносне – . В [44] для встановлення меж використано так звану 

електронегативність Алена, що є не такою загальною, як Паулівська, але, на думку 

авторів, вона краще описує параметри системи. В цьому випадку межами, при яких 

формуються ВЕСи, є 3<Alen<6. В [45] аналіз  спрямовано на предмет утворення 

в системах, що є претендентами на ВЕСи, стійких інтерметалічних фаз (а вірніше, 

топологічно щільно-пакованих фаз). Відповідно [45] при <0,117, формування 

інтерметалічних фаз виключається, а при 0,117<<0,133 – формування цих фаз не 

виключається, але при >0,133 – інтерметалічні фази завжди присутні у системі. 

Таблиця 1.1  

Емпіричні параметри, що використовуються для формування ВЕСів 

Параметр Значення 

∆Smix ≥13.38Дж/моль∙К 

Hmix >  -10 кДж/моль та 5 кДж/моль 

 1,1 

Z ≥ 8 ГЦК, <6.87 ОЦК 

r ≤ 6.6%. 
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 Наступним критерієм, що визначає умови утворення структур ВЕСів, є 

середня концентрація валентних електронів Z, включає всі електрони у зовнішній 

оболонці (рівн. 1.11). Це ще один з критеріїв, що можна віднести до електронних 

критеріїв формування тих чи інших фаз. Досить часто з ним розглядають і інший 

параметр (е/а) – середню концентрацію валентних, взаємодіючих електронів [44]. 

Це ще один з параметрів, який встановлений Юм-Розері, як такий, що визначає тип 

структури. Враховуючи той факт, що конкретне поняття валентності для 

перехідних металів залежить від оточення і має певну невизначеність, тому в [46] 

пропонується використати для передбачення у структурі ВЕСів лише Z. Відповідно 

[46], при Z8, ВЕС має утворити ГЦК структуру, а при Z6,87 – ОЦК. Між цим 

значеннями структура повинна складатися із сумішей ОЦК та ГЦК. В [44] 

запропоновано подвійну умову формування тих чи інших структур, що включають 

Z з обмеженням на значення (е/а), що досить близькі до обмежень, введених в [46]. 

Більш широкий інтервал по Z визначено в [47]. Відповідно цієї роботи, при 

4,33Z7,55 повинна утворюватися ОЦК структура ВЕСу, а при 7,80Z9,50 – 

ГЦК. 

В таблиці 1.1 узагальнено розглянуті вище параметри. Проте, потрібно 

сказати, не зважаючи на велику кількість робіт, що присвячено дослідженню 

критеріїв формування та стабільності ВЕСів [34, 39-47], проектування ВЕСів це 

складний процес, що потребує детального  аналізу багатьох параметрів, оскільки 

жоден з параметрів самостійно не дає 100% гарантії утворення твердого розчину 

заміщення.  

 

1.3 Методи  виготовлення ВЕСів 

 

ВЕСи виготовляють різноманітними способами. Особливості їхнього 

виготовлення будуть залежати від вихідних параметрів і умов при яких планується 

отримати дані сплави (наприклад з рідкого, твердого чи газоподібного стану). 

Найбільш поширеним способом для виробництва масивних зразків 

високоентропійних сплавів є метод електро-дугового плавлення. Зазвичай суміші 
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порошків, перемішаних в певних пропорціях, переплавляють в атмосфері аргону. 

Топлення проводять найчастіше в дугових плавильних печах з регулюванням 

температури до 3000 К. Але цей метод не позбавлений недоліків, оскільки для 

легкоплавких матеріалів, наприклад, Mg, Zn, в композиції з тугоплавкими, як 

наприклад Ti, можливе випаровування [23]. Дещо рідше використовується 

індукційне плавлення. Розплав виливають у мідну форму, що забезпечує порівняно 

швидке охолодження. Після цього, для гомогенізації складу сплаву, одержаний 

злиток декілька разів переплавляють, а після цього піддають гомогенізуючому 

відпалу в твердому стані. Деякі з методів одержання наведено в роботі [48]. 

Важливим параметром одержання ВЕСів є швидкість охолодження. Зокрема, 

виявляється, що цей параметр сильно визначає мікроструктуру [49]. Проте, 

застосування методів спінінгування із розплаву [49] – методу, що традиційно 

використовується для виготовлення аморфних сплавів – з досить високими 

швидкостями охолодження (10
5
-10

6
 К/с) призводить до формування 

напівкристалічної структури, що значно відрізняється від структури масивного 

матеріалу [50]. Крім цього, наявна інформація [51] про отримання ВЕСів методом 

Бриджмана-Штокбергера [30], що зазвичай застосовується для вирощування 

монокристалів.  

Особливі властивості ВЕСів, такі як висока корозійна стійкість, міцність 

тощо, сприяли апробації нанесення плівок з цих матеріалів різними методами. Так 

в [52] повідомляється про успішне виготовлення високоентропійних покриттів 

NixCo0.6Fe0.2CrySizAlTi0.2 методом термічного розпилення. В [53], покриття 

6FeNiCoCrAlTiSi було виготовлене методом лазерного напилення. Методом 

магнетронного напилення було вдало синтезовано плівки (AlCrTaTiZr)Nx  та 

(AlCrTaTiZr)Ox  [54,55]. 

Одним із перспективних методів виготовлення ВЕСів є механіко-

активований синтез або механічне сплавляння(МС). Одержання ВЕСів методом 

холодного сплавляння можна знайти в роботах [39, 56-69,71]. Такий метод має 

певні переваги над традиційними методами синтезу ВЕСів, які дозволяють 

одержувати зазвичай лише заготовки невеликих розмірів, а необхідність дугового 
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методу для розплавлення матеріалу та багаторазова гомогенізація потребує при 

цьому великих затрат. В загальному, особливості методу холодного сплавляння 

визначаються особливостями будови обладнання (типу млина) та його 

функціональними параметрами (тип кульок, швидкість обертання, співвідношення 

об‘єму кульок до об‘єму порошку тощо), а також матеріалом, що піддається 

механічній обробці. Основні особливості цього методу можна знайти в огляді [72], 

а перспективи та основні етапи розвитку в роботі [73].  

Аналіз даних робіт [39,56-69,71] показує, що синтез ВЕСів різноманітних 

складів зазвичай відбувається протягом тривалого часу, що може бути суттєвим 

недоліком даного методу. Мінімальний час складає 10 годин для сплаву 

AlFeMgTiZn [61], а максимальний – 160 годин [60]. Послідовне дослідження 

формування сплавів з різною кількості складових [59,63] показує, що час, 

необхідний для формування однофазної структури, зростає по мірі збільшення 

кількості компонентів. Хоча і серед сплавів, що синтезовані методом МС, 

зустрічаються сплави, які не можуть бути синтезовані традиційними методами 

синтезу ВЕСів, проте їх структура є досить близькою до аморфного стану. 

Більшість з одержаних сплавів були синтезовані і традиційним методом одержання 

масивних матеріалів. 

В цілому ж, загальні особливості та недоліки, що розглянуті в [72] 

(наприклад, забруднення матеріалами, з яких виготовлені елементи млина) 

виявляються і для ВЕСів. Крім цього, матеріал, що одержується таким методом, є у 

вигляді порошку, тому подальше його використання потребує формування виробів 

необхідної форми, наприклад методом гарячого пресування. Це, в свою чергу, є 

додатковим мінусом методу МС. 

1.4. Особливості структури ВЕСів  

Як уже було згадано, ВЕСи є твердими розчинами заміщення зазвичай з ОЦК 

або ГЦК кристалічними комірками. Схематично розміщення атомів у ВЕСах у 

таких комірках показано на рис.1.4,а,б [20], а. На рис.1.4, приведена більш 

"реалістична" ОЦК структура ВЕСУ TixCoCrFeNiCu1-yAly, що враховує 
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спотворення, які вносяться різними за розміром атомами цього ВЕСу [74]. 

Наявність таких спотворень дає можливість порівнювати структуру ВЕСів зі 

структурою паракристалів. Поняття парактристалічності було введено в 1950 [75] 

для опису дифракційних ефектів деякого "перехідного" стану від аморфної до 

кристалічної речовини. Теорія паракристалів [76] дає можливість пояснити 

дифракційні ефекти квазіперіодичних структур, таких як натуральні і синтетичні 

волокна, розупорядковані шаруваті структури (графітизоване вугілля), змішані 

кристали (Mn-шпінелі і сплави Fe-A1), стекла та рідкі метали [76]. Деякі приклади 

опису структури різних паракристалічних систем можна знайти в [76-82], а 

порівняння структури паракристалів зі структурою кристалічних та аморфних 

сплавів згідно з [82], зображено на рис.1.5 

Не зважаючи на те, що структура ВЕСів досить подібна до структури 

паракристалів (див. рис.1.4, та 1.5), концепція паракристалічності досить рідко 

використовується для опису структури ВЕСів. Приклад її застосування можна 

знайти лише в деяких роботах (наприклад, [82]).  

Встановленню характеру впорядкування у ВЕСах присвячена значна 

кількість робіт. Проте, дослідження рентгенівською дифракцією та 

нейтронографією, проведені в [83] показали, що ніякого дальнього впорядкування, 

таких, як зображені на рис.1.6,б та в, у сплаві NiCoFeCr не виявляється. Отже, 

справедливою буде структура з хаотично розміщеними атомами (рис.1.6,а).  В той 

  

 

а) б) в) 

Pис. 1.4. Схематична ілюстрація кристалічної структури ОЦК (а) та ГЦК (б) 

п‘ятикомпонентних високоентропійних сплавів [20] та кристалічна ОЦК 

структура сплаву TixCoCrFeNiCu1-yAly з урахуванням атомних розмірів[74]. 
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же час, в роботі [84] проведено розрахунки з урахуванням магнітної взаємодії, 

притаманної елементам сплаву NiCoFeCr. На основі результатів досліджень було 

зроблено припущення: магнітні фрустрації, що можуть виникати в даному сплаві, 

роблять енергетично вигідною структуру в якій атоми Cr намагаються оточити себе 

атомами Ni, Co та Fe, магнітні моменти яких антиферомагнітно впорядковані 

відносно атомів Cr. В цьому випадку повинна мати місце структура L12 (рис.1.6,б), 

де замість атомів Fe знаходяться атоми хрому. Опосередковано ці результати 

підтверджуються при аналізі мікроскопічних зображень та з результатів 

досліджень магнітної сприйнятливості. 

У відношенні наявності чи відсутності якогось осбливого порядку у сплавах 

на сьогодні картина досить не ясна. Для прикладу, на рис.1.7 зображено результати 

високороздільної електронної мікроскопії, одержаної для сплаву CrFeСоNiMn 

(рис.1.7,а – саме зображення, рис.1.7,б – зображення прямокутної області з 

рис.1.7,а після Фур‘є фільтрації). Зразок був деформований до 20,2% при 77 К. На 

рисунку видно впорядковані атомні ряди в двійниках (на рис.1.7 позначено 1 та 2) і 

не виявляється специфічного характеру ближнього порядку. Проте, досить складно 

і порівняти цю структуру зі схематичними рисунками ВЕСів, як то на рис.1.4.  

В той же час, досить велика кількість даних свідчить, що склад ВЕСів, 

особливо коли структура є дендритною, може бути неоднорідним. Так, в [86] 

 

Рис.1.5.Схематичне зображення точкової плоскої структури кристалу (а), 

ідеального паракристалу (б), реального паракристалу (в) та аморфного 

матеріалу (г) [82]. 
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дослідження розподілу елементного складу сплаву CrFeСоNiMn було пояснено з 

точки зору формування сплаву для діаграми з необмеженою розчинністю CrFeCo–

MnNi. Коли зразок охолоджується, то формуються дендрити, збагачені CrFeCo, а 

міждендритні області збагачені MnNi. Додаткова обробка (відпал при 1100
о
С) може 

змінювати характер розподілу елементів, проте неоднорідність зберігається на 

нанорівні.  

Зваживши на те, що різниця в атомних радіусах у сплаві CrFeСоNiMn не 

велика, а розсіювальна здатність елементів, які входять в цю структуру приблизно 

однакова, то, цілком логічно, що встановити особливості ближнього порядку в 

цьому та в інших подібних ВЕСах досить складно. 

В [87] припущено, що елементарні взаємодії можуть впливати не тільки на 

розподіл елементів у дендритних та міждендритних областях, а й на 

мікроструктуру. Це було показано на прикладі сплаву CuCrFeNiMn. Так автори 

повідомляють, що аналогічно до традиційних сплавів на прикладі нержавіючих 

сталей, сплави з однією ГЦК структурою завжди пов’язані з вмістом Cu, Ni і Mn. 

Для нержавіючих сталей такі елементи називають стабілізаторами. В [88] 

висвітлена точка зору про те, що тугоплавкі метали зі структурою ОЦК в сплавах 

мають схильність стабілізувати цю фазу і, відповідно, наводять приклади 

  
 

а) б) в) 

Рис.1.6. Проста ГЦК комірка чотирьох компонентного NiCoFeCr високо-

ентропійного сплаву: (а) випадкове розміщення в твердому розчині, де 

сірі кульки представляють «усереднений» атом; (б) L12 впорядкована 

FeNi3 структура, де сірі атоми – це атоми Ni у FeNi3, або суміш атомів Ni 

Co та Cr; (в) повністю впорядкована структура [83]. 
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формування ОЦК ВЕСів на основі тугоплавких матеріалів. Повідомляється, що 

системи Cu-Ni та Co-Fe є розширеними бінарними твердими розчинами, які 

відрізняються одна від іншої [21]. Однак, CoCuFeNi є однофазним твердим 

розчином [21,89], а отже однофазні структури Cu-Ni, Co-Fe та CoCuFeNi можуть 

бути з’єднані в одному фазовому просторі Co-Cu-Fe-Ni. Отже, CuNi, CoFe і 

CoCuFeNi можуть виявитись в одному й тому ж твердому розчині окремими 

точками. Таким же чином, CoFeNi, CoCrFeNi, CoCuFeNi, CoCrCuFeNi, 

CoCrFeMnNi, CoCrFeNiTi, CoCuFeNiV, CrCuFeMoNi, CoCrCuFeMnNi і 

Al0.5CoCrCuFeNi можуть виявлятись однофазними ГЦК структурами, але можуть 

бути частиною суміжної фази в гіпервимірному просторі [21]. Тобто окремі фази 

нижчого порядку можуть виявлятись з’єднаними в композиції вищого порядку.   

Як повідомляється в роботах [34, 35,90], високоентропійні сплави формують 

прості ОЦК, ГЦК та рідше ГЩУ гратки, та, як вважають автори [30], такі 

результати є недивними, адже більшість відомих елементів віддають перевагу саме 

ГЦК та ОЦК структурам. Як наводять ті ж автори серед перехідних металів є 11 

елементів, що мають ГЩУ структуру: Sc, Ti, Zr, Hf, Co, Tc, Ru, Re, Os, Cd і Zn. При 

чому, структури Sc, Ti, Zr, Hf, Co трансформуються при високих температурах. 

  

а) б) 

Рис.1.7. Результати високороздільної електронної мікроскопії, одержаної для 

сплаву CrFeСоNiMn після його деформування до 20.2% при 77 К: а) 

оригінальне зображення; б) зображення прямокутної області після обробки 

за допомогою Фур‘є-фільтру (за даними роботи [85]).  
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Інші ж є або радіоактивні або дорогоцінні, чи мають низькі температури плавлення. 

Серед неперехідних Mg в основному є ГЩУ структурою, а Ве модифікується в 

іншу структуру при температурах вищих за 1200 градусів. 

В роботі [46] обговорюється параметр Z - середня концентрація валентних 

електронів (розглянутий в розділі 1.2) та було взаємопов’язано даний параметр зі 

зміною структури в сплавах. Так значення Z>8 відповідають за ГЦК , Z <6.87 - за 

ОЦК, Z  між 6.87 і 8.0 - за суміш  ГЦК- і ОЦК- структур. Відповідно, збільшення 

вмісту Al в досліджуваних сплавах типу AlСоCrCuFeNi2 призводить до поступової 

зміни структури від ГЦК до ОЦК. Автори ж [74] вважають, що подібні зміни 

структур повинні зумовлюватися деформацією атомного рівня, оскільки внесення 

елемента, що буде досить істотно відрізнятися за розмірами, збільшить напруження 

на  атомному рівні і, відповідно, збільшить енергію деформацій.  

Отже, перехід від ГЦК- до ОЦК- структури призведе до зменшення вільної 

енергії та відповідно зменшить напруження на атомному рівні [30], а регулювання 

всього 1 елемента може призвести до значного впливу на мікроструктуру та 

властивості. На мікроструктуру і властивості будуть впливати способи 

виробництва сплавів та їх подальша термічна та механічна обробка, при чому 

ВЕСи є досить чутливими до обробок [21]. 

1.5.  Магнітні властивості 

Огляд магнітних властивостей ВЕСів переважно зосереджено на дослідженні 

властивостей сплавів, що містять магнітні елементи Fe, Co і Ni, сумарний вміст 

яких може перевищувати 50 ат.%. Залежно від інших компонент ВЕСу, такі сплави 

можуть виявляти феромагнітні, парамагнітні і навіть суперпарамагнітні 

властивості. На сьогодні існують лише короткі огляди магнітних властивостей 

таких сплавів [21,30,91], серед яких лише [91] присвячена аналізу наявним на цей 

час результатів досліджень магнітних та електричних властивостей. Розглянемо 

деякі особливості магнітних властивостей, відмічених в цих та інших статтях. 

Відповідно [91], дослідження, що відносяться до магнітних властивостей 

ВЕСів, на момент опублікування огляду, в основному зосереджені на сплавах 
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похідних від Al−Co−Cr−Cu−Fe−Ni−Ti [92–100]. Ці сплави зазвичай містять більше, 

ніж 50 ат% магнітних елементів (Fe, Co, і Ni). Вони є або парамагнітні [94,95,97], 

або феромагнітні з намагніченістю насичення (Ms) типово біля 10–50 емо/г.  

Проте, значний відсоток таких робіт містить результати досліджень не 

однофазних, а багатофазних зразків. Зокрема, дослідження магнітних властивостей 

наведені для ВЕСів FeCoNi(Al,Si)х [100-102], CoCrFeNiCu [84,92 ,103], CoCrFeNiТі 

[99,104], CoCrFeNiGe [105], CoCrFeNiCuAl [94-96,106-108], CoCrFeNiTi [92], 

CoCrFeNiTiAl [99], CoCrFeNiAlNbx [98,109], CoCrFeNiAlVx [110,111], 

AlCoCrFeNiCuW та AlCoCrFeNiCuWZr [108], FeNiCuMnTiSnx [97]. В роботі [112] 

досліджені магнітні властивості сплавів FeCoNiCuMn, FeCoNiCuAg FeCoNiCuPt та 

FeCoNiCuMo з метою регулювання Тс сплавів та досягнення високих значень 

магнітної ентропії. Проте, відповідно даним цих робіт, або окремих робіт, в яких 

характеризується структура таких сплавів (див. [113]), ці сплави є багатофазними 

сумішами, які включають крім фаз твердих розчинів, ще і ряд інтерметалічних та 

інших фаз. Аналіз результатів досить складний з точки зору існування магнетизму і 

потребує врахування відповідних магнітних властивостей таких фаз. 

В загальному ж випадку, простий потрійний еквіатомний сплав FeCoNi має 

ГЦК-структуру [100] і характеризується намагніченістю насичення, що складає 

Ms=1.315 T (або 151 емо/г [101]). Для відома, Ms для чистого Fe становить 218 

емо/г, а для чистого Ni - 55 емо/г [114]. На жаль, відомостей про Тс цього сплаву 

немає. За даними спін-поляризованих ab-initio обчислень, локалізовані магнітні 

моменти у цьому сплаві складають 2.65В, 1.66В та 0.62В для Fe, Co, і Ni, 

відповідно. Експериментальних досліджень відповідних величин не проводилось, а 

обчислена намагніченість насичення для цього сплаву виявилась рівною 1.622 Т, 

що дещо вище, ніж експериментальне значення. 

Дослідженню магнітних властивостей, що є комбінацією попередніх трьох 

атомів з Cr, тобто Fe-Co-Ni-Cr, присвячені низка робіт [84,94, 95, 104, 113, 115]. 

 За даним роботи [94,95] при кімнатній Т сплав FeCoNiCr є парамагнітний, з 

температурою Кюрі ТС=120 К, оціненою у [94] з обернених залежностей магнітної 

сприйнятливості 
-1

. Вимірювання намагніченості при охолодженні без магнітного 
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поля і з магнітним полем, дозволило авторам роботи [94] зробити висновок, що 

нижче температури Кюрі сплав FeCoNiCr характеризується станом спінового скла, 

з температурою замерзання близько 35 К [95]. Про парамагнітний стан, принаймні 

при кімнатній Т, свідчать і дослідження магніто-калориметричного ефекту у сплаві 

складу FeCoCrxNi [113]. Хоча безпосередньо температура Кюрі цих сплавів не 

визначалась, але із залежностей намагніченостей М від Т, наведених в [113], досить 

добре видно, що при Т вищих за кімнатні, вони мають характер, властивий 

парамагнітному стану. Самі ж автори відмічають, що Cr зменшує температуру 

Кюрі сплаву. Вимірювання температурної залежності магнітної ентропії, зроблене 

в [113], показує, що вона є максимальною для еквіатомного сплаву FeCoNiCr при 

температурі Тр100 К, що близьке до оцінок ТС, зроблених в [94]. В [84], основною 

причиною послаблення магнетизму сплаву FeCoNi при додаванні Cr, розглядають 

антипаралельне розміщення локальних магнітних моментів Cr, відносно моментів 

Fe, Co та Ni. Таке пояснення досить тривіальне, оскільки така система в принципі 

може зберігати магнетизм з антиферомагнітним упорядкуванням. Автори [113], 

вважають, що причиною послаблення магнетизму є зменшення обмінної взаємодії 

при додаванні до FeCoNi атомів Cr.  

Однак, як відмічається в [113], магнітні властивості сплаву FeCoCrxNi 

залежать не тільки від складу, що варіювався зміною вмісту Cr, але і структурою 

одержаного сплаву. В [113] було показано, що намагніченість та її температурна 

поведінка досить сильно залежать від відпалів та холодної прокатки. Особливість 

термомагнітних кривих (залежність моменту М від Т) прокатаних зразків є 

зростаючий (re-entrant) магнітний момент, що проявляється на кривих М(Т) при 

нагріванні, і така поведінка зникає при при охолодженні та наступних циклах 

вимірювань. Відпал прокатаного зразка FeCoCr0.5Ni при Т828 К (практично в 

максимумі реінтрантної поведінки) вказує на те, що крім основної магнітної фази, 

утворюється додаткова магнітна фаза з магнетизмом, що складає менше ніж 2% від 

внеску від основної ГЦК фази, але з вищою температурою Кюрі. Реінтрантна 

поведінка є результатом виключно прокатки, і вона не спостерігається в as-cast 

сплавах. Ця поведінка подавляється  збільшенням вмісту Cr. Як вважають автори, 
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при прокатці має місце хімічне розупорядкування. Зменшення ТС в таком випадку 

може розглядатися як наслідок наявності дальнього порядку, в якому кожен атом 

Fe, Co, і Ni в своєму оточенні має 4 атоми Cr із 12 найближчих сусідів. Зміна в 

ближньому порядку, що має місце при прокатці, очевидно, зменшує кількість 

зв‘язків з Cr, що може і бути наслідком підвищення ТС на 30 К. Утворені при 

прокатці вакансії, починають дифундувати при Т=600 К, що призводить до 

утворення Cr зв‘язків знову. Цей процес закінчується при Т~750 К. Подальше 

збільшення Т обумовлює дальнє впорядкування за рахунок дифузійних процесів. 

Подібне явище, відоме як 550
о
С –аномалія, спостерігалася раніше у сплавах FeCo.  

Факти суттєвої залежності магнітних властивостей від методів одержання та 

обробок наведено в [84]. Відповідно роботи [84] литий або відпалений сплав 

FeCoCrNi має малий низькотемпературний магнітний момент, що складає всього 

44 % від магнітного моменту ВЕСу, одержаного холодним сплавлянням. 

Відповідно залежностей М(Т), що містяться в [84], має місце  досить значна різниця 

в Тс литого/відпаленого та меленого сплаву. В першому випадку вона складає 

значення ~ 100 К, а в другому – вища за 300 К. На відміну від [113], в [84] ці 

особливості пояснені з точки зору різного впорядкування магнітних моментів або 

так званими магнітними фрустраціями, що пов‘язано з впливом магнітного 

впорядкування на особливості структури сплавів. Зокрема, як показано в [116], 

розчинення антиферомагнітного хрому в феромагнітному залізі при малих 

концентраціях має енергетичну схильність до сегрегації. Така картина стає 

зрозумілою, якщо розглянути атомні магнітні моменти двох сусідніх атомів хрому 

у феромагнітному залізі. Цілком зрозуміло, що якщо між атомами хрому існує 

антиферомагнітне впорядкування, то один з них буде впорядкований 

антиферомагнітно до атомів Fe, а інший – нетипово, феромагнітно.  

Додавання Al до CoCrFeNi перетворюють його з однофазної ГЦК структури в 

ОЦК+В2 фази [94,117]. Саме з цих структурних перетворень розглянуті 

властивості, в тому числі і магнітні, ВЕСу CoCrFeNiAlх у роботі [94]. ОЦК – фаза  

та впорядкована її модифікація В2 мають майже однакові параметри гратки, але 

дуже відмінний склад. ОЦК – фаза  є збагачена (Co, Cr, Fe), в той час як В2 – фаза  
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є збагачена Al або (Al,Ni). Таким чином, ОЦК – фаза  є носієм феромагнетизму і її 

розклад або утворення і визначає магнітну поведінку, ТС і намагніченість 

насичення. Як наслідок, було встановлено, що температура Кюрі та намагніченість 

насичення ВЕСу CoCrFeNiAl2 досить сильно залежить від термообробок [95].  

Додавання Pd до CoCrFeNi не змінює кристалічну структуру і фазу сплавів, 

але сплав стає феромагнітним [95]. Схожа ситуація спостерігається в [118].  В 

такому випадку [95] сплави складів CoCrFeNiPd та CoCrFeNiPd2 залишаються ГЦК 

з параметром комірки, що збільшується при додаванні Pd, а ТС зростає 0 К для 

сплаву CoCrFeNi (парамагнітний стан), до 440 та 503 К для сплавів CoCrFeNiPd та 

CoCrFeNiPd2, відповідно.  

Сплав FeCrCoNiMn добре відомий і вивчений, проте, дослідженню магнітних 

властивостей цього сплаву приділено порівняно мало уваги. Зокрема, в [100] та 

[103] досліджені властивості сплаву, виготовлених механічним сплавлянням. В 

[119] – досліджено електроопір, термічну провідність та намагніченість низки 

сплавів на основі Ni, в тому числі і FeCrCoNiMn. Найбільш повне дослідження 

магнітних властивостей цього сплаву міститься в [120]. В [103] та [100] порошки 

консолідовані або іскрово-плазмовим, або методом гарячого пресування виявляли 

криву намагнічування парамагнітного типу. В [119] за даними температурних 

залежностей кривих намагнічування було припущено, що у сплаві FeCrCoNiMn 

нижче 25К може виявлятися стан спінового скла, хоча додаткового підтвердження 

в цій роботі не наведено. Два магнітні переходи були встановлені для цього сплаву 

в [120]. Перший з них – це також перехід в стан спінового скла, але на відміну від 

даних роботи [119], він відбувається при температурі 93 К, а другий – перехід до 

феромагнітного впорядкування, що відбувається при 38 К.  

В цілому,  дослідження магнітних властивостей ВЕСів проводились не часто 

і переважна більшість робіт містить лише результати, що констатують факт про 

магнітний стан систем (зазвичай вимірюванню М(Н)). Дещо доповнюють 

результати про еволюцію магнітних властивостей, дані теоретичних розрахунків. 

Зокрема, не безпідставно, в [100] вважається, що антипаралельне розміщення 

локальних магнітних моментів Cr по відношенню до моментів Fe, Co та Ni є 
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основною причиною послаблення магнетизму сплаву FeCoNi при додаванні до 

нього Cr. Розрахунки показують, що наслідком впорядкування є зменшення 

магнітного моменту сплаву з 2.590.99В для невпорядкованого стану до 

0.940.14В для впорядкованої L12 структури. 

Подібні обчислення, проведені в рамках теорії функціоналу густини, були 

виконані для сплаву CoCrFeNiMn в [120]. З таких розрахунків слідує, що 

незалежно від початкової конфігурації локальних моментів, магнітні моменти 

зв‘язані з атомами Cr, розміщуються антипаралельно по відношенню до сумарного 

магнітного моменту їх першої координаційної сфери. Обчислення ab initio 

додатково показують, що магнітні моменти атомів Fe і Mn залишаються сильними 

(між 1.5 і 2 μB), в той час як локальний магнітний момент атомів Ni ефективно 

компенсується.  

В [121] теоретичні обчислення для ВЕСу CoCrFeNiMn були виконані для 

трьох структур: ГЩУ, ГЦК та ОЦК. Хоча такі обчислення були виконані з метою 

встановлення різних (вібраційних, електронних та магнітних) ентропійних внесків 

у енергію сплаву, проте результати аналізу магнітних властивостей, визначених 

при таких розрахунках, дають можливість встановити наступне. Для всіх 

розглянутих структур повністю феромагнітне впорядкування є енергетично не 

стабільним і передбачається ферімагнітний стан, в якому атому Cr завжди 

упорядковані антиферомагнітно до феромагнітно впорядкованих атомів Fe, Co, і 

Ni. Атоми Mn також виявляють антиферомагнітне впорядкування в ГЦК– та   

ГЩУ– структурах при малих об‘ємах комірки. В цьому випадку основними 

носіями магнітних моментів є атоми Fe та Mn. Зі збільшенням об‘єму цих структур 

слід очікувати магнітний перехід, пов‘язаний з переворотом з антиферомагнітного 

до феромагнітного впорядкування атомів Mn через перетворення з низько-

спінового у високо-спіновий стан атомів Co, Ni, і Cr. В даному випадку, магнітний 

момент на атомах Fe в цих структурах залишається незмінним. При великих 

об‘ємах комірки, залежності локальних магнітних моментів атомів у ГЦК та ГЩУ 

структурах подібні до таких залежностей феромагнітної ОЦК структури.  
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Теоретичні обчислення електронної структури методом ab initio 

впорядкованого сплаву CoCrFeNi [104] проводились у припущення так званої 

моделі розупорядкованих магнітних моментів, що до цього добре описувала 

властивості ряду парамагнітних систем. Виявилось, що не всі атоми можуть нести 

магнітні моменти. Зокрема атом Fe має значний магнітний момент у всіх 

розглянутих структурах [∼(1.8–2.0)μB], атоми Ni, Cu, та Tі магнітних моментів не 

мають, хоча і припускається, що нікелеві атоми за рахунок термічних флуктуацій і 

можуть набувати магнітного моменту. Магнітний момент атому Со залежить від 

типу ВЕСу. Подібні розрахунки для парамагнітного стану сплаву CoCrFeNiMn 

[121] показують, що магнітні моменти в ГЩУ парамагнітній структурі відсутні на 

всіх атомах поблизу рівноважного об‘єму, але при збільшенні вільного об‘єму, 

магнітні моменти з‘являються на атомах Fe та Mn. У ГЦК парамагнітній структурі 

магнітний момент поблизу рівноважного об‘єму має лише атом Fe (∼1μB). По мірі 

збільшення об‘єму, магнітний момент атома заліза зростає, і він з‘являється, як і в 

ГЩУ структурі, на атомі Mn. Для ОЦК структури характерним є наявність досить 

значних магнітних моментів на атомах Fe, Со та Mn. 

У роботі [122] з використанням формалізму, що комбінує теорію 

функціоналу густини та моделі середнього магнітного поля, зроблено оцінку Тс і 

намагніченості насичення 4-х та 5-ти компонентних ГЦК сплавів на основі 

перехідних металів. Авторами одержано теоретичні результати, що узгоджуються з 

експериментальними даними, представленими в цій роботі. Як вважають автори, 

універсальність та потужність цього наближення дозволяє чисельно проектувати 

сплави з наперед визначеними магнітними властивостями. Підставою для цього 

непогані теоретичні оцінки залежності ТС для сплавів CoCrFeNiPd з різним вмістом 

з Pd. У цих дослідженнях передбачена досить широка область феромагнітних 

властивостей з температурами Кюрі поблизу кімнатної, для сплавів, у яких Pd в 

різній степені заміщений на Ag, Au, і Cu. 
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1.6.  Електричні властивості 

Інформаційний пошук стверджує, що існує мало робіт, присвячених 

дослідженню електроопору та інших кінетичних властивостей ВЕСів. Певні 

результати можна знайти в роботах [91, 94, 100,115, 123-125, 126]. Серед них у 

роботі [91] зроблено кроткий аналіз наяних літературних даних по електичним 

параметрам та зроблено їх порівняння з параметрами інших металічних систем. 

Виходячи з цих робіт можна стверджувати наступне, питомий електроопір  ВЕСів 

значний. Зазвичай  лежить в межах від 100 до 220 мкОмсм, що є більше за такий 

параметр традиційних металевих сплавів і є наближено того ж порядку, що і у 

аморфних металевих сплавах. Крім цього, для цих сплавів типовим є малі величини 

ТКО, які лежать у межах від 10
-3

 до 10
-4

 К
-1

.  

Серед цих робіт найбільшу увагу приділено ВЕС системі AlxCoCrFeNi 

[123,94,115], для якої характерна еволюція структури ГЦКГЦК+ОЦК ОЦК при 

зростанні вмісту Al [46]. Дослідження питомого електроопору виявляє чітку 

залежність від вмісту алюмінію[115]. Провідність   в однофазних областях 

монотонно зменшується (тобто,  зростає) з ростом х, що цілком може бути 

пояснено як наслідок зростання спотвореності гратки, встановлених з результатів 

рентгенівських досліджень. Крім цього,  - ОЦК фази буде більшою за  ГЦК – 

фази (при екстраполяції залежностей (х) у відповідну концентраційну область). 

Ця особливість може розглядатися як наслідок менш щільного пакування ОЦК – 

фази, порівняно з ГЦК. В цьому випадку питома густина центрів розсіювання для 

ОЦК – фази буде меншою, а як наслідок, матиме місце і більші значення . Хоча 

порівняння досить грубе, оскільки слід враховувати і величину статичних 

спотворень, що може досягати більших значень у випадку менш щільного 

пакування. В дуплексній області, залежність (х) сповільнюється, що цілком може 

розглядатися як наслідок додаткового зернограничного розсіювання між ГЦК– та 

ОЦК– кристалітами. Однак, незрозумілим є стрибок при переході з дуплексної до 

монофазної ОЦК-області[115].  
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Що стосується температурної залежності електричного опору, то вона була 

проміряна для всіх концентрацій х в температурному інтервалі (300400 К) [115]. У 

всіх випадках має місце практично лінійна залежність (Т) що дає підставу авторам 

зробити висновок про фононний механізм розсіювання, як основний, у цьому 

температурному інтервалі. Низькотемпературні вимірювання (Т) були проведені 

лише для сплавів з х=1.0, 1.5 та 2.0. Ніяких кількісних оцінок автори роботи з цих 

залежностей не наводять, а лише відмічають, що електричний опір контролюється 

крім фононного механізму, ще й механізмами електрон-електронної взаємодії та 

магнітними механізмами. 

В роботі [123] досліджено температурну поведінку електроопору лише ВЕСу 

Al2.08CoCrFeNi. Для цього сплаву питомий опір при 300 К 300 складав величину 

119,9 мкОмсм. Для порівняння, 300 сплаву Al2CoCrFeNi із роботи [115] складає 

величину близько 156 мкОмсм. Ці особливості, скоріш за все, обумовлені 

структурними відмінностями сплавів з близькою концентрацією Al можуть 

прослідковуватися за структурними даними, що містяться для даного сплаву в [115, 

123]. Можливою причиною є технологічні відмінності у приготуванні зразків. 

Основною причиною високого значення  та малого ТКО  у Al2.08CoCrFeNi 

вважається висока густина дефектів комірки (статична спотворюваність). 

Дослідження залежності (Т) в температурному інтервалі 4.2-360 К дозволили 

авторам [123] зробити висновок, що температурна залежність електроопору має 

загальний вигляд: 

DTCTBTTA  32
0 ln ,      (1.12) 

де А – обумовлений Кондо-ефектом, В – магнітними ефектами, С та D – низько- та 

високо- температурні фононні внески, відповідно.  

Апроксимаційний аналіз, проведений авторами [123], вказує на різну 

температурну залежність коефіцієнтів рівняння (1.12).  

В роботі [94] досліджено ВЕС також сплаву AlxCoCrFeNi (0≤x≤2), але при 

різних обробках: після виготовлення (as-cast) (сплави С), гомогенізовані (сплави 

Н) та деформовані прокаткою (D). Крім цього було зроблено порівняльний аналіз і 
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сплаву з х=0,25, одержаного гартуванням з розплаву (melt-spun). Якщо порівнювати 

концентрації x Al робіт [115] та [94], то вони ідентичні.  

На рис.1.8 зображена залежність 300 від х для гомогенізованих сплавів Н із 

роботи [94]. Сюди ж нанесено і подібну залежність, що перерахована із залежності 

провідності 300 від х (300=1/300) із роботи [115]. Як видно, не тільки має місце 

певна різниця в концентраційних інтервалах існування фаз, але і у значеннях 300 і 

їх концентраційних залежностях, хоча термообробка обох сплавів проводилась при 

однакових режимах (кінцевий відпал при Т=1100
о
С протягом 24 год з гартуванням 

у воду).  

Вплив мікроструктури на електроопір було продемонстровано на зразках з 

х=0,25, підданих різним типам обробки: гомогенізованого шляхом відпалів при 900 

та 1100
о
С, прокатаних до степені 50 та 70%. В такому випадку залишкові при (Т=0) 

електроопори 0 співвідносились за величиною в наступному порядку: 

гомогенізований при 1100
о
С Н-0,25, С-0.25, прокатаний на 50% D-0,25, прокатаний 

на 70% D-0,25, гартований зразок М-0,25 і гомогенізований при 900
о
С Н-0,25. 

Автори пояснють цей факт тим, що чим більше деформація або вища швидкість 

охолодження, то тим більше вводиться дефектів у структуру. Більше значення 0 

зразків, гомогенізованих при 900
о
С, порівняно з 1100

о
С, автори зв‘язують з 

меншою кількістю AlNi-збагачених преципітатів.  

В роботі [94] температурна залежність електроопору досліджувалась в 

температурному інтервалі 4.2-300 К. На рис.1.9. показана концентраційна 

 

Рис.1.8. [115,94] залежність 300 від х для гомогенізованих сплавів Н із 

роботи [94](білі квадрати) та [115] чорні квадрати.  
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залежність термічного коефіцієнту опору  трьох сплавів. Як видно, в області 

існування ГЦК – фази та в більшій частині дуплексної області,  практично 

співпадає для всіх трьох сплавів. Відмінності у величині (х) виявляються в 

монофазній ОЦК – області, хоча характер залежності подібний. 

Аналіз температурних залежностей електроопору автори [94] проводили з 

використанням рівняння (1.12), але при цьому інтервал наближень варіювався. 

Розглядалися температурні інтервали 4.2(20-30)К та 100300 К. Було встановлено, 

що Кондо-внесок є від‘ємним і виявляється не для всіх сплавів, а магнітний внесок 

при низьких Т є більший за верхній інтервал апроксимації. Крім цього, магнітний 

внесок не корелює з магнітними параметрами, (магнітний момент та намагніченість 

насичення), що були досліджені для сплавів Н. 

В роботі [94] також досліджено ефект Холла для деяких зразків Н. При 

низьких Т через наявність феромагнітного впорядкування під час досліджень 

виявлявся як нормальний, так і аномальний ефект Холла. Останній виявляв чітку 

кореляцію із намагніченістю насичення. По нормальному ефекту Холла було 

визначено тип носіїв та їх густину. Виявилось, що для зразків тип носіїв є дірковий, 

а густина носіїв n складає 10
22

-10
23

 см
3
. На рис.1.9,б. зображено залежність густини 

носіїв, визначеній при Т=300 К. Як видно, при переході від ГЦК до дуплексної 

області має місце скачок n, в подальшому n знижується по мірі росту вмісту ОЦК 

 
 

а б 

Рис.1.9. Концентраційна залежність термічного коефіцієнту опору  трьох сплавів 

сплавів: С(чорні квадрати), Н(білі квадрати) та D(білі кружки) (а) та 

Залежність густини носіїв зарядів, визначеній при Т=300 К (б)  [94] 
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фази. Слід відмітити, що густина носіїв при Т=5 К має інший характер. Для ГЦК – 

фази вона нижча ніж при Т=300 К, а в області де є присутня ОЦК – фаза  вища, але 

для монофазного ОЦК зразка n виявляється вищим, ніж в дуплексній області.  

Крім цього, в роботі [123] містяться результати досліджень електроопору 

сплаву FeCoNi(AlSi)x (0x0.8), CoFeNiAlx та CoFeNiSix з х=0, 0.25, 0.5, 0.75 та 1.0 

[101], . Структура цього сплаву при x0,2 – ГЦК, при х=0,3 – ОЦК+ГЦК, а при 

x0,4 стає майже однофазоною ОЦК. При х=0 цей сплав важко назвати 

високоентропійним, тому і його  складає значення 16,7 см, що дещо вище, ніж 

чистого заліза. По мірі збільшення х спочатку  зростає, досягши локального 

максимуму при х=0,3 (75 см), а потім дещо падає до х=0,5 до 50 см. 

Але і це значення  можна порівняти з електроопором традиційних сплавів, 

наприклад кремнієвих сталей, для яких  складає величину 50-80 см. Суттєве 

зростання  до величини 250 см спостерігається при х=0,8. Таке зростання , 

скоріш за все, і обумовлене „переходом” у високоентропійний режим”, оскільки 

основною фазою цього сплаву є ОЦК – фаза, а вміст домішкових фаз, як можна 

спостерігати на дифрактограмах, малий, принаймні його можна порівняти з 

вмістом домішкових фаз у сплаві з х=0,5. 

Крім розглянутих результатів по електроопору, існують дані для сплавів 

CoFeNiAlx та CoFeNiSix з х=0, 0.25, 0.5, 0.75 та 1.0 [101], FeCoNi(AlSi)x (0x0.8) 

[123], покриття складу 6FeNiCoCrAlTiSi [126], сплаву AlCrFeCoNiCu, одержаного 

шляхом спінінгування з розплаву [107]. Хоча автори відносять їх до рангу 

ентропійних, проте склад, технологія одержання призводять до формування фаз та 

структури, які навряд чи можна розглядати з точки зору розуміння класичного 

ВЕСу. 

1.7 Висновки до розділу 1 

В даному розділі наведено огляд літературних даних про основні особливості 

та властивості багатокомпонентних систем, зі складом близьким до еквімолярного, 

які отримали назву високоентропійних сплавів. 
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Було розглянуто основні методи синтезу та емпіричні параметри, що 

використовуються для проектування та формування ВЕСів. Особливу увагу 

приділено необхідним і достатнім умовам для утворення однофазних твердих 

розчинів і їхньої термічної стабільності. Результати говорять про те, що умови не є 

універсальними.  Їх слід розглядати, як нестабільні параметри, що можуть бути 

легко порушені за рахунок дії різних чинників. Проте цьому питанню приділено 

мало уваги. 

Проведено аналіз основних структурних особливостей даного класу 

матеріалів і порівняно їхню структуру зі структурами паракристалів та аморфних 

металічних сплавів. Ці результати свідчать, що "ідеальний" стан твердого розчину 

практично не досягається, а одержані структури досить часто мають 

неоднорідності, навіть з макроскопічними розмірами. Але якщо це так, то в 

ближньому впорядкуванні виникають певні конфігурації, що не притаманні 

ідеальному твердому розчину. На жаль, ця проблема практично не розглядається. 

Велику увагу було приділено огляду основних магнітних та електричних 

властивостей, впливу на них структури, термічних обробок, варіації складу. 

Результатів по безпосередньому дослідженню магнітних або електричних 

параметрів досить мало, і проведені вони в вузьких температурних інтервалах. 

Єдиний фактор, що однозначно використовується для пояснення магнітних та 

електричних характеристик у розглянутих матеріалах, є суттєва роль 

композиційного невпорядкування. Проте, вияснення ролі неоднорідностей, що 

часто виявляється в таких сплавах, а особливо ролі характеру ближнього порядку, 

на електричні та магнітні властивості в такого роду роботах приділено мало уваги. 

Практичне використання ВЕСів на сьогодні фактично не зустрічається. 

Обумовлено це, перш за все, досить малою продуктивністю методів одержання 

матеріалів (мала кількість,  довгі часи, тощо). Тому, власне, одержання продуктів із 

ВЕСів, придатних для технологічного використання, як і дослідження еволюції 

параметрів готових виробів в процесі експлуатації, є досить актуальною задачею.  

Розглянуті властивості дали можливість сформулювати мету і поставити 

задачі принаймні для часткового розв‘язку сформульованих проблем.  
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4. РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

2.1. Рентгенівські дифракційні дослідження та методи аналізу 

дифракційних спектрів. 

2.1.1. Одержання дифракційних спектрів. 

Дифракційні спектри досліджуваних сплавів одержували переважно на 

кобальтовому (досить рідко мідному) фільтрованому випромінюванні на 

автоматизованому рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4-07 (анодна напруга 30 

кВ, сила струму 20 мА, вхідні щілини 2, 4 мм, щілина на детекторі 0,1 мм). 

Дифрактограми записували в дискретному режимі. крок сканування 0,05
0
. Час 

експозиції у кожній точці складав 3-6 с. Оскільки досліджувані системи є твердими 

розчинами, то внаслідок дифузного розсіювання інтенсивності дифракційних 

максимумів виявляються досить слабкими. Тому, для проведення профільного 

аналізу дифракційних максимумів, особливо при використанні Фур‘є аналізу, час 

експозиції в кожній точці міг досягати 20 с. При одержанні дифрактограм в 

широкому кутовому інтервалі (20-130
0
) крок сканування складав 0.05

о
; для Фур‘є 

аналізу крок сканування складав 0.02 або 0.03
о
. При слабкій інтенсивності 

дифракційних максимумів, проводилось багатократне (від трьох і більше раз) 

сканування вибраного кутового інтервалу. Результуючу дифрактограму 

одержували простим усередненням результатів. Такий метод дозволяв значно 

зменшити флуктуації фону, як за рахунок збільшення сумарної кількості набраних 

імпульсів, так і за рахунок зглажування приладових "шумів". 

2.1.2. Обробка дифракційних спектрів та визначення параметрів 

комірки. 

Первинну обробку дифракційних спектрів (визначення положення центру 

ваги К1 піку, його ширини та інтегральної інтенсивності) виконували за методом 

повнопрофільного аналізу. В якості апроксимуючої функції використовувалась 

подвійна функція Лоренца, що враховувала внески 1 та 2 випромінювання. В 
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такому випадку приймалось, що інтенсивності дифракційних максимумів 

відносяться як 2:1, відповідно для 1 та 2 максимуму, напівширина цих 

максимумів однакова, а їх положення рознесені на кут, що визначається виразом: 









 tg
1

12 )(2
)2( ,      (2.1) 

де 1 та 2 – довжини хвиль 1 та 2 випромінювань,  - положення 

дифракційного максимуму (1). 

В такому випадку апроксимуюча функція мала вигляд: 























22

112

220
)]2/(/)(2[4

1

][4

2
)(

wxtgxxwxx

Aw
yxy

CCC

,   (2.2) 

де А – визначає площу (інтенсивність) максимуму, хс – положення дифракційного 

максимуму для 1-випромінювання, w – його ширину на половині висоти, у0 – фон. 

При такій обробці положення центрів ваги піків для інтенсивних відбиттів 

визначались з похибкою =(0.005-0.01
0
), а інтегральні інтенсивності – з 

похибкою (5–15%). При слабкій інтенсивності максимумів та за наявності 

текстури, положення максимумів визначалось з меншою точністю, що могла 

перевищувати крок сканування (зазвичай 0.05
о
). 

За одержаними положеннями проводили індексування дифракційних 

максимумів з урахуванням того, що досліджені структури мають ГЦК або ОЦК 

комірки. На основі одержаних положень дифракційних максимів за рівнянням 

Вульфа-Брега визначались міжплощинні віддалі для максимумів з індексами 

(HKL), а за квадратичними формами для кубічних кристалів визначались параметри 

комірки аHKL для конкретної структури. При кутовій похибці , значення 

відносної похибки у визначенні параметру комірки а/а визначається за 

рівнянням: 

 ctgaa / ,      (2.3) 

На жаль, відносно слабка інтенсивність дифракційних максимумів рідко 

дозволяла провести чітку реєстрацію дифракційних максимумів при кутах 2 

більших за 120
о
 (для Со). Фактично реєстрацію можна було провести лише при 

кутах менших за 100
о
. Тому експериментальні відмінності параметрів комірки для 
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відбиттів з різними індексами інтерференції (HKL) відрізнялися на величину 

близько а=510
-4

 нм. 

Найбільш коректно уточнення параметрів комірки проводиться аналітичними 

методами з використанням апроксимуючих функцій аHKL=f(). Найбільше 

розповсюдження в цьому випадку має функція Нейльсона і Райлі: 

)]sin/(cos)/)[(cos2/1( 22  ,      (2.4) 

На жаль, невеликий кутовий інтервал для якого можна спостерігати чіткі 

дифракційні максимуми у ВЕСах, та порівняно невеликі точності визначення 

положень цих дифракційних максимумів, часто не давали бажаної залежності а(), 

а лінійна апроксимація а() проводилась з похибкою, що практично співпадала з 

похибкою, одержаною при простому усередненні аHKL. В такому випадку 

уточнення проводили з використанням методу найменших квадратів шляхом 

введення кутової поправки  при якій розкид значень аHKL відносно деякого 

середнього значення був мінімальний. В цьому випадку усувалась похибка 

юстування дифрактометра. 

2.1.3. Визначення розміру кристалітів та мікронапружень методом 

апроксимації. 

Вихідним припущенням, що дозволяє роздільно визначати розмір кристалітів 

та величину мікронапружень є різна кутова залежність ширини дифракційних 

максимумів від цих двох чинників [127]. У випадку, якщо існує ефект уширення за 

рахунок лише розміру кристалітів, то ширина на половині висоти wD, 

дифракційного максимуму, розміщеного при куту , пов‘язана з розміром 

кристалітів, D,  добре відомим рівнянням Шеррера: 

)cos/(  DwD ,       (2.5) 

де  - довжина випромінювання. 

У випадку, коли кристаліти мають досить великий розмір, але наявні 

мікронапруження , то  та w пов‘язані виразом: 
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 tgw 4 ,       (2.6) 

Подальше визначення проводиться з урахуванням припущення про 

незалежність кожного фактору один від другого та про вигляд апроксимуючої 

функції.  

Якщо внесок кожного із факторів можна описати функціями Лоренца, то 

результуюче уширення w буде визначатися виразом: 

 www D ,       (2.7) 

Слід відмітити, що w визначається рівнянням (2.7), якщо в експериментальну 

ширину внесено корективи на інструментальне уширення [128]. Для профілів, що 

визначаються функціями Лоренца, w визначиться з рівняння: 

етзр www  ,       (2.8) 

де wзр та wет – ширини дифракційних максимумів на половині висоті 

досліджуваного зразка та еталона. 

Підставивши (2.5) та (2.6) в (2.7) легко одержати так зване рівняння 

Вільямсона-Холла для апроксимуючих функцій Лоренца: 

 /sin4/1/cos L ,     ( 2.9) 

Побудувавши графік залежності  /cos  від  /sin4 , легко графічно визначити L та 

. При проведені таких досліджень в якості еталона використовували мідь. 

Дифракційні максимуми апроксимували функцією (2.2). 

2.1.4. Метод Фур‘є аналізу. 

Основний недолік методу Вільямсона-Холла полягає в тому, що у випадку 

нерівноосних частинок за розміром коректний результат можна одержати лише для 

певного кристалографічного напрямку з використанням дифракційних максимумів 

різних порядків, одержаних від одного й того ж типу площин. Саме ця причина, на 

нашу думку, обумовила хибний висновок, зроблений в роботі [132], про 

мікродеформації, що можуть набувати від‘ємних значень, оскільки цей метод 

визначає середньо квадратичну величину , що є завжди додатною. В той же час, 
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використання цього методу для дослідження ВЕСів, одержаних методом холодного 

сплавляння [64], призводить до цілком коректних результатів, що є наслідком 

формування в цих сплавах рівновісних частинок при розмелюванні.  

Серед інших методів, що можуть бути використаними для таких цілей є 

метод гармонічного аналізу профілю рентгенівських дифракційних максимумів. 

Хоча цей метод відомий давно [131], але він рідко використовується для аналізу, а 

у випадку ВЕСів цей метод не застосовувався зовсім.  

Відповідно [132,131], Фур‘є коефіцієнти A
D
(L) профілю лінії, уширені за 

рахунок мікронапружень гратки L, добре описуються функцією Гаусса: 

]/2exp[)( 2222 dLLA L
D  ,      (2.10) 

де L є відстань, нормальна до площин з міжплощинною віддалю d. 

Розмір частинок D визначає коефіцієнти, що при малих L=Lt=td (t – кількість 

комірок, що розділяють пару комірок, яка приймає участь у дифракції) 

апроксимуються функцією Лоренца: 

]/exp[)( DLLAP  ,      (2.11) 

Внесок в уширення за рахунок обох факторів обумовлює коефіцієнти Фур‘є 

розкладу, що визначаються рівнянням: 

)()( LALAA PD ,      (2.12) 

Повний аналіз рівняння (2.12) проводиться з використанням еталону та 

наявності профілів щонайменше дифракційних максимумів двох різних порядків. 

Проте, рівняння (2.12), з урахуванням (2.10) та (2.11) дозволяє проводити оцінки L 

та D з використанням одного дифракційного максимуму [132].  

Детально процедура розрахунку Фур‘є-коефіцієнтів описана в [127], а сам 

розрахунок проводився за допомогою простих програм, написаних у середовищі 

MathCad. Дискретність при розрахунках відповідала експериментальній 

дискретності (2). В подальшому, при визначенні коефіцієнтів Фур‘є, обробка 

проводилась з використанням графічного пакету Origin. 
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2.1.5. Визначення густини дефектів пакування. 

Як показує аналіз літературних даних, важливу роль у визначенні 

властивостей ВЕСів відіграють дефекти пакування (ДП). Крім безпосереднього 

виявлення ДП електронно мікроскопічними дослідженнями, густину ДП можна 

виявляти за результатами дифракційних досліджень.  

Як добре відомо [127], ДП призводять до зміщення положення дифракційних 

максимумів, напрямок та величина якого залежить від індексів дифракції (HKL). 

Відповідно [128], при наявності дефектів пакування густиною , зсув 

дифракційного максимуму (2) визначиться за рівнянням: 

Ctg 02

390
)2( 


 ,      (2.13) 

де (2)
о
 – визначається в градусах по куту 2, 0 – положення дифракційного 

максимуму для зразка без дефектів пакування, С – деяка постійна, залежна від суми 

квадратів індексів дифракції максимуму, числа компонент лінії, що зміщуються та 

не зміщуються при наявності дефектів пакування. Значення С для ГЦК комірки 

складає: С1=1/4, С2=–1/2 та С3=1/4 для максимумів (111), (200) та (220), відповідно 

[128].  

Визначення дефектів пакування проводиться шляхом знаходження відношень 

синусів кутів, що задають положення двох дифракційних максимумів. Зазвичай 

використовуються максимуми (111) та (200), проте можна використати і 

максимуми (200) та (220). Введемо наступні позначення: 

23.572

390


k ,        (2.14) 

що є просто чисельний коефіцієнт, що враховує перехід в радіани. 
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 ,      ( 2.15) 

є просто відношенням синусів для "бездефектних" зразків. 

Застосувавши до експериментальних величин siniд/sinjд= 

=sin(i0+i)/sin(j0+j) розклад в ряд по малих параметрах i та j, 
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обмежившись лише лінійними членами, та з використанням (2.13) і позначень 

(2.14) та (2.15), легко отримати: 










j

i
ij

jД

Дi

kc

kc
a

1

1

sin

sin
,       (2.16) 

За парами дифракційних максимумів (111) та (200), або (200) та (220) досить 

легко визначити  (пара індексів (111) та (220) має однакові значення Сі, що дає 

тривіальну рівність). 

2.1.6. Оцінка характеру текстури. 

В загальному, в дифрактометрах загального призначення важко дати 

адекватне пояснення про характер та розподіл текстури у зразках. Якісно текстуру 

можна охарактеризувати, використавши відношення інтенсивностей різних 

дифракційних максимумів та порівнявши його з відношенням інтенсивностей тих 

же дифракційних максимумів не текстурованого зразка. Відхилення в ту чи іншу 

сторону цього відношення і дозволяє якісно визначити характер текстури. 

Більш повну інформацію про текстуру можна одержати при побудові 

полюсних фігур. Їх побудова здійснюється з використанням різних кількісних 

параметрів, що розраховуються за інтенсивностями дифракційних максимумів.  

Для аналізу текстури було використано параметр, запропонований Вільсоном 

[127]: 
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hkl
IIp

pII

)/(

)/(

,,
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,         (2.17) 

де n – кількість дифракційних максимумів, що виявляється на даному кутовому 

інтервалі досліджень, ІThkl/ІEhkl відношення інтенсивностей дифракційного 

максимуму (hkl) текстурованого (індекс Т) та еталонного (індекс Е) зразків, рhkl – 

фактори повторюваності відповідних дифракційних максимумів. В якості 

еталонних, було використано відносні інтенсивності дифракційних максимумів, 

одержаних для порошкових дифрактограм.  
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Параметр hkl характеризує у скільки разів ймовірність співпадання нормалі 

до поверхні зразка з нормаллю до площини {hkl} в текстурованому зразку 

відрізняється від такої при хаотичному розподілі зерен в не текстурованому зразку. 

Найбільш точно текстуру з використанням рівняння (2.17) можна характеризувати 

при максимальній кількості дифракційних максимумів n. Для досліджуваних 

зразків, максимальна кількість дифракційних максимумів, що можна спостерігати 

на дифрактограмах, рівна п‘яти (теоретично можливо і більше). Але внаслідок 

особливостей дифракції на твердих розчинах, якими є і ВЕСи, дифракційні 

максимуми при великих кутах виявляються сильно розмитими, і визначення їх 

інтенсивності не завжди можливо. Тому, аналіз результатів, проводився лише для 

трьох дифракційних максимумів, а саме: (111), (200), (220). 

2.2. Оптична мікроскопія 

Оптичні зображення досліджуваних зразків отримані на інвертованому 

мікроскопі “AXIO Observer.Alm” німецького виробництва  фірми "Carl Zeiss 

Microscopy GmbH" рис. 2.1., принцип дії мікроскопів заснований на оптичному 

візерному методі відбитого (інвертованого) світла.  

Управління фокусуванням і позиціонування зразків здійснювалося в ручному 

режимі за допомогою мікроманіпуляторів розташованих на штативі корпусу. 

Діапазон використовуваних збільшень складав 50 – 1000 кратностей.  Залежно від 

використовуваного освітлювача і рефлекторів, можуть бути використані наступні 

 

 

Рис. 2.1 Інвертований мікроскоп “AXIO Observer.Alm” 
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види мікроскопії: світлопольна мікроскопія, поляризаційна мікроскопія; Обробка 

зображень проводилася на зовнішньому  програмному забезпеченні AXIO Vision, 

яке представляє собою модульну систему для обробки та аналізу зображень. Дане 

програмне забезпечення дозволяє робити захоплення зображення і управляти 

мікроскопом, обробляти зображення і наносити анотації, проводити аналіз і 

документування.  

2.3. Рентгенівське малокутове розсіювання 

Додатково дослідження структурних особливостей проводилося на 

автоматизованому мало кутовому рентгенівському дифрактометрі АМУР-1, який 

призначений для вивчення дифузійного і дискретного розсіяння рентгенівських 

променів субмікроскопічними (від 5 до 1000 А) неоднорідностями в речовинах. В 

дифрактометрі передбачена повна автоматизація процесу вимірювань. В якості 

джерела рентгенівського випромінювання – гострофокусна рентгенівська трубка 

БСВ-29 з мідним анодом. Штриховий фокус трубки має наступні розміри: ширина 

0,4 мм та висота 8 мм. Прискорююча напруга на трубці складала 40кВ, а струм 

20мА. Використовувався нікелевий монохроматор. Відстань від трубки до зразка 

становила 500мм, а від зразка до детектора 350мм. Залежність інтенсивності 

розсіяного рентгенівського проміння від кута знімалась в діапазоні кутів 2 від 0,1
0 

до 6
0
 з кроком 2=0,01

0
. Кожна точка знімалась протягом 100секунд. В якості 

програмно забезпечення для аналізу спектрів рентгенівського малукотового 

розсіяння,  а також для визначення розмірів неоднорідностей та їхнього розподілу, 

використовувалося програма McSAS [133]. 

2.4. Чотирьохконтактний метод дослідження електроопору  

Дослідження температурної залежності електроопору високоентропійних 

сплавів проводили за допомогою чотирьох контактного методу. Дослідження 

проводили в інтервалі температур від 300 до 900 К. Перевагою даного методу є 

можливість звести практично до нуля вплив контактного опору. 
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В якості контактів використовувалися тонкі дроти з платини, на які поміщали 

зразок та притискали зразок з використанням ізолюючих слюдяних прокладок 

(товщина прокладок вибиралася такою, щоб забезпечити надійне і практично 

однорідне притискання зразка)  та фіксуючих гвинтів. Вимірювання температури 

проводили за допомогою термопари хромель-алюмель, яка розміщувалася між 

потенціальними контактами посередині зразка. Термопара градуювана  по точках 

фазових перетворень в Co та Ni, а також в точці топлення Al, що давало 

можливість вимірювати температуру з вискою точністю(з відхиленням не більше 1 

К в усьому діапазоні вимірюваних температур). Відстань між контактами 

становила близько 10 мм, тому в даному випадку  проводиться визначення не 

питомого значення, а відношення опору R(T) до опору при кімнатній температурі 

R(T)/R(300 K). 

Вимірювання напруги на потенціальних контактах проводилося в різних 

напрямках протікання струму через зразок (при одній і ті й же температурі) задля 

компенсації е.р.с різного роду, що, в першу чергу, виникають через градієнти 

температур в печі, впливаючи на точність вимірювання даним методом. Напругу на 

 

Рис.2.2. Блок-схема управління та зйомки даних для вимірювання електроопору: 

1 – Джерело живлення печі, 2 – мілівольтметр В7-21А для вимірювання 

падіння напруги на зразку , 3 – піч, 4 – платформа з контактами зразком та 

затискачами, 5 – мілівольтметр В7-21А для вимірювання напруги на 

термопарі і еталонному опорі, 6 –  еталонний опір (Rет =1 Ом) 7 – 

термопара, 8 – схема комутації та управління, 9 – джерело постійного 

струму Б5-49, 10 – Персональний комп’ютер.    
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цих контактах знімали за допомогою вольтметра 2 зображеного на блок схемі рис. 

2.2. Значення  термо е.р.с. та падіння напруги на еталонному опорі знімали з 

вольтметра 5. Перемикання вольтметра 5 здійснюється за допомого блока 

комутації 8, який  при цьому змінює напрям струму. Живлення печі здійснюється 

за допомогою блока живлення 1(автотрансформатор ЛАТР), який керується 

кроковим двигуном підключеним до блоку 8. Персональний комп’ютер 10 змінює 

велечину напруги на ЛАТРі, що давало можливість здійснювати нагрівання 

лінійно, у всьому діапазоні температур, зі швидкостями від 2 до 30 К/хв. Фіксація 

інформації відбувалася за допомогою персонального кмп’ютера 10 з дискретністю, 

набагато меншою за 1 хв
-1

.  

2.5. Дослідження магнітних властивостей методом Фарадея 

Дослідження магнітної сприйнятливості від температури χ(Т) проводилася в 

температурному діапазоні 300-900 К при полі 550 кА/м в атмосфері аргону 

методом магнетометра Фарадея з мікровагами. Даний метод є найпростішим і 

універсальним, базується на взаємодії речовини з постійним неоднорідним 

магнітним полем. 

В неоднорідному магнітному полі на магнітний момент µ діє сила F, що 

намагається його розвернути паралельно полю: 

  ,     (2.18) 

В залежності від орієнтації µ та Н магнітний момент може втягуватись або 

виштовхуватись із магнітного поля. Метод Фарадаея полягає в  вимірюванні сили, 

що діє на зразок в неоднорідному магнітному полі при виконанні умови 

ізодинамічності , при цьому зразок повинен мати малі лінійні розміри. 

Виконання цієї умови досягається використанням потужних електромагнітів з 

полюсними наконечниками спеціальної форми, що забезпечує високу чутливість. 

Величина  не вимірюється безпосередньо, тому магнетометр калібрується за 

еталоном з відомою сприйнятливістю. 
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Таким чином, магнітну сприйнятливість зразка розраховують за формулою: 

 ,         (2.19) 

де ЕТ=3.4210
-6

 см
3
/г, mЕТ=63.09 мг, FZET=-0.52 відн.од.  

Блок схема автоматизованого магнетометра Фарадея наведена на рис.2.3. 

Зразок в установці поміщається в кварцовий підвіс, що, в свою чергу, підвішений 

на вагову голівку АВГІ-5 г. Сила Fz визначається, як різниця у вазі зразка при 

увімкненому та вимкненому полі. Оскільки зразок поміщений в кварцовий підвіс 

то, цілком зрозуміло, що сам підвіс також буде впливати на вимірювану силу Fz. 

Тому для забезпечення чистоти експерименту попередньо вимірюють зміну сили 

підвісу в магнітному полі. Сила Fz матиме дві складових Fz= Iн (або ж Iо) - In, де In та 

Iн(Iо) – внески підвісу та зразка (Iн – нагрівання, Iо – охолодження) в зміну сили Fz, 

що діє з боку неоднорідного магнітного поля відповідно. 

2.6.  Скануюча електронна мікроскопія  

Просторові зображення високоентропійних сплавів були отримані за 

допомогою скануючого електронного мікроскопа «Tescan VEGA 3» з 

вольфрамовим термокатодом і предметною камерою. Перевагою даного 

мікроскопа є можливість захоплення і виведення зображень високої роздільної 

здатності без мерехтіння, зручний інтерфейс адаптований під оболонку 

 

Рис. 2.3.  блок схема автоматичного магнетометра Фарадея 
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WINDOWS, системи зручної обробки зображень, та можливості проведення  

вимірів на отриманій картинці. 

Технічні характеристики даного мікроскопа: 

 Робоча напруга: 200В – 30кВ 

 Збільшення 3.5х-1000000х 

 Роздільна здатність: 1нм при 30 кВ, 8 нм при 3кВ в режимі високого 

вакууму та 3.5 нм при 30кВ в режимі низького вакууму 

 Робочий тиск в режимі високого вакууму = 9∙10
-3

 Па, а в режимі 

низького вакуму 3-500 Па 

 Струм пучка електронів: 1нА – 2мкА  

2.7. Метод енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 

Метод енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДС) є аналітичним 

методом елементного аналізу в основі якого лежить аналіз емісійних енергій 

рентгенівського спектру. При збудженні атомів пучком електронів відбувається 

характерне для кожного хімічного елемента, рентгенівське випромінювання. 

Дослідження енергетичних спектрів, утворених при взаємодії елетронного пучка та 

атомів досліджуваного об’єкта  даного випромінювання, дає можливість отримати 

якісний і кількісний склад зразків. 

ЕДС карти досліджуваних зразків були отримані на апараті «Tescan VEGA 3» 

з ЕДС головкою «Oxford». При цьому робоча напруга складала 25 кВ, а діаметр 

плями- 60 нм. Для обробки отриманих результатів використовувалася програма 

«Aztek" 

2.8. Метод енергодисперсійного рентгенофлуорисцентного аналізу 

Визначення  масової долі хімічних елементів в литих зразках CrMnFeCoNi 

відбувалося за допомогою мобільного прецизійного аналізатора EXPERT 3L 

рис. 2.4. Призначення аналізатора – пряме вимірювання масової долі хімічних 

елементів методом неруйнуючого енергодисперсійного рентгенофлуорисцентного 

аналізу без використання еталонів. Даний аналізатор довзоляє  визначати елементи 
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від магнію 
12

Mg до урану 
92

U в будь-яких типах сплавів, порошків, керамік, 

мінералів, рідинах. Перевагою цього аналізатора є простота використання, 

автоматизована система аналізу з остаточним виведенням результату у вигляді 

таблиці. Діапазон вимірюваного вмісту елементів складає від 0,005 до 100%. Час 

вимірів приблизно 2-30 секунд. Межі виявлення елементів від 1 до 10 ppm.  

2.9. Отримання матеріалів методом механо-активованого синтезу 

Матеріали цим методом отримані на кафедрі фізики металів фізичного 

факультету Київського національного університету в високоенергетичному 

планетарному кульовому млині. Технічні характеристики методу і опис млина 

можна знайти в роботах [134-136].  

Відомо, що  якість обробки  сильно залежить від характеристик та 

конструкцій млина. Високоенергетичний кульовий млин для механічного 

фрезерування використовує кульки з нержавіючої сталі в кількості 15 одиниць 

діаметром 15 мм та стакану висотою 70 мм та діаметром 50 мм. Для виготовлення 

зразків використовувалися хімічно чисті порошки (Cr, Fe, Ni, Co та Mn), чистота 

яких складала щонайменше 99,6%. Масове співвідношення розмелюючих кульок 

до меленого порошку становить приблизно 20:1. Під час проведення механічного 

сплавляння температура стаканів була нижчою за 375К, використовувалося 

додаткове повітряне охолодження. Виготовлення зразків проводилося циклічно: 

після 5-10 хвилин фрезерування було 15-20 хвилин охолодження. Одним із 

важливих факторів виготовлення матеріалів, що впливають на ефективність 

 

Рис. 2.4.  Зображення аналізатора EXPERT 3L 
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обробки в планетарному млині, є прискорення g, яке в даному млині дорівнювало 

приблизно 50 g, а тиск на частинку порошку становив приблизно 5 Гпа. Швидкість 

обертання стаканів в млині приблизно складала 1480 об/хв.   

Для запобігання окислювальних процесів під час процесу сплавляння, процес 

відбувався в атмосфері чистого аргону. Розмірам вихідних матеріалів увага не 

приділялася, хоча, як відомо розмір вихідних компонент має суттєвий вплив на 

хараектиристики одержаного матеріалу, та експоненційно залежить від часу 

розмелювання [72]. 

2.10. Вимірювання мікротвердості 

Мікротвердість визначали на приладі ПМТ-2 призначеному для вимірювання 

мікротвердості металів, стекол, абразивів, кераміки. Принцип дії полягає у 

вдавлювання алмазної пірамідки в досліджуваний зразок під певною величиною 

навантаження. Досілдження проводились шляхом вимірювання лінійної величини 

діагоналі отриманого відбитка.   В якості навантаження використовувалися важки 

масою 100 г. 

2.11. Висновки до розділу 2 

В даному розділі розглянуто основні методи дослідження досліджуваних 

високоентропійних сплавів в рамках дисертаційної роботи.  

1. Розглянуто метод рентгенівської дифракції та отримано основні методи 

обробки дифракційних спектрів та визначення по ним деяких структурних 

параметрів, а саме: метод апроксимації та метод Фур’є аналізу (для знаходження 

розмірів кристалітів та величини мікронапружень або мікроспотворень), метод 

якісної оцінки текстурованості та визначення дефектів пакування.  

2. Описано методи досліджень мікроскопічних, електричних та магнітних 

досліджень та обговорено деталі функціональних можливостей установок, області 

їх застосування. 
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3. Комплексне застосування методів дослідження структурних параметрів та 

визначення їх електричних, магнітних параметрів, складу, разом з використанням 

добре відомих методів деформування матеріалів вальцюванням та волочінням та 

класичного методу Вікерса для дослідження мікротвердості дозволяє встановити 

певний взаємозв‘язок між особливостями різного характеру впорядкування, 

структури та властивостей, зокрема електричних та магнітних, високоентропійних 

сплавів. 

4. Описано метод механо-активованого одержання матеріалів у високо-

енергетичному планетарному млині, що дозволило значно підвищити ефективність 

подібних методів синтезу ВЕСів та додатково встановити взаємозв‘язок з 

характером типу впорядкування у цих матеріалах. 
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РОЗДІЛ 3. Структура, електричні та магнітні властивості ВЕСів та роль 

технологічних факторів у їх формуванні. 

Порівняно недавні роботи показують, що ВЕСи насправді характеризуються 

метастабільним станом. Їх структурні особливості та певні флуктуації складу, а 

відповідно, і властивості, вказують на те, що тонка структура ВЕСів не завжди 

відповідає структурі, притаманній повністю невпорядкованому розчину. Такий 

стан, якщо і може бути досягнутий, отримується лише після довготривалих 

відпалів при високих температурах при проходженні рекристалізаційних процесів. 

Проте, в процесі виготовлення з ВЕСів виробів та при різних умовах 

практичної експлуатації, слід очікувати, що структура сплаву буде відхилятися від 

структури, притаманної невпорядкованому твердому розчину. Крім цього, 

економічно доцільним є одержання матеріалу не з гомогенізованих та 

рекристалізованих заготовок, а, наприклад, при розрізанні злитка на заготовки 

необхідної форми та розмірів, з яких шляхом вальцювання, волочіння, кування 

тощо можна одержати готовий виріб. Проте, як структура самого злитку, так і 

особливості структури проміжних заготовок, вивчені недостатньо, не говорячи про 

її зв‘язок з різними властивостями кінцевого виробу.  

В цьому розділі містяться результати досліджень структури та деяких 

властивостей ВЕСів, що вирізались із злитків, без попередньої термообробки. В 

цьому випадку частково або повністю зберігався структурний стан злитку та 

вносились додаткові зміни в структуру за рахунок процесу розрізання.  

 

3.1. Загальні закономірності структури ВЕСів. 

 

В ході досліджень було встановлено, що зразки, вирізані з одного і того ж 

злитка характеризуються певними відмінностями у структурі. Ці відмінності добре 

проявляються при дифракційних досліджень різних фрагментів. Так, на рис.3.1 

зображено дифрактограми, одержані для двох фрагментів ВЕСу CrMnFeCoNi, 1 та 

2, розміром 55 мм
2
, що вирізані з масивної заготовки після їх полірування. Для 
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обох зразків положення дифракційних максимумів відповідало ГЦК – комірці з 

індексами, наведеними на рис.3.1. Такі індекси можуть бути віднесені до 

просторової групи Fm3m. Було встановлено, що параметри комірок складають 

а1=0,3591(1) нм та а2=0,3600(3) нм для зразків 1 та 2, відповідно. Ці значення 

непогано узгоджуються з літературним (а0,360 нм[120,141]). 

З наведених дифрактограм видно, що відносна інтенсивність дифракційних 

максимумів у зразках є різною: для зразка (1) помітними є інтенсивності 

максимумів (200) та (220), в той час як у зразку (2) відносні інтенсивності візуально 

досить близькі до відносних інтенсивностей дифракційних максимумів, що 

відповідає ГЦК структурному типу А1, яким і характеризується структура ВЕСу 

CrMnFeCoNi. Крім цього, ширина дифракційних максимумів для обох 

дифрактограм сильно відрізняється: всі дифракційні максимуми на дифрактограмі 

2 більше ніж у двічі (залежно від максимуму) ширші, ніж дифракційні максимуми 

на дифрактограмі 1. 

Для вияснення причини різної ширини дифракційних максимумів було 

застосовано метод апроксимації. Графіки Холла (рівн.2. 9), побудовані за даними 

обробки максимумів профілем (2.2), показано на рис.3.2. Лінійна апроксимація 

у=a+bx обох одержаних експериментальних залежностей призводить до малого, 

від‘ємного значення параметру a з похибкою, що перевищує саму величину. 

Оскільки цей параметр є обернений до розміру кристалітів, то було покладено a=0, 

що означає великий розмір кристалітів (перевищує роздільність методу), а 

уширення викликане переважно мікродеформацією . Одержані значення  та 

відповідні прямі для цих значень наведені на графіку. Як видно, для менш 

текстурованого зразка 2 значення =4.56(6)10
-3

 більше ніж для зразка 1 

(=1.19(19)10
-3

).  

Крім цього, для зразка 1 має місце значна дисперсія експериментальних 

точок відносно апроксимаційної прямої. Це може бути простим наслідком 

анізотропії форми кристалітів та/або величини мікродеформацій, а також їх 

неоднорідністю у зразку. Частковим підтвердженням цього є те, що пряма, 

проведена через точки, які відповідають дифракційним максимумам (200) та (311) 
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Рис.3.3. Порошкові дифрактограми сплаву CrMnFeCoNi, одержані на CoKα та 

CuKα випромінюваннях. 
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Рис.3.2. Графіки Холла для зразка 1 (чорні квадрати) та 2 (світлі квадрати). 

Величина мікродеформації наведена біля відповідного графіка. 
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Рис.3.1. Дифрактограми, одержані для двох зразків, 1 та 2, прямокутної форми, 

розміром 55 мм
2
, вирізаних зі злитку сплаву CrMnFeCoNi. 
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дає L=1/a=467 нм та =1.4310
-3

.  В цьому випадку значення  близьке до 

середнього значення , одержаного усередненням всіх експериментальних значень, 

а величина розміру кристалітів досить близька до граничного значення, що може 

бути визначене методом апроксимації (близько 200-400 нм). Обумовлено це тим, 

що кут розорієнтації для площин, які формують дифракційні максимуми є 

найменшим (близько 25
о
), порівняно з кутами розорієнтації для інших пар ліній. 

Різні відносні інтенсивності дифракційних максимумів обох зразків можуть бути 

або наслідком різної текстурованості фрагментів, або різним упорядкуванням у 

структурі. 

Для того, щоб підтвердити наведені припущення, із зразка 1 було одержано 

порошок і записано порошкову дифрактограму. В цьому випадку на порошковій 

дифрактограмі твердих розчинів ефекти текстури будуть відсутні, а повинні 

залишатися лише ефекти впорядкування. Прикладом ефектів впорядкування є 

структура А2, яка характеризує невпорядкований твердий розчин ВЕСів з ОЦК 

структурою, що може трансформуватися в структуру В2 при композиційному 

впорядкуванні [35]. В ГЦК ВЕСах такі ефекти не розглядалися, але вони і не 

виключалися.  

Порошкові дифрактограми, одержані для одного і того ж зразка ВЕСу 

CrMnFeCoNi для двох характеристичних випромінювань Со та Cu, зображені на 

рис.3.3. В цілому, як видно з рис.3.3, відносні інтенсивності дифракційних 

максимумів для двох типів випромінювань є подібними, але відрізняються від 

відносних інтенсивностей, що мали місце в масивному зразку. При цьому, 

параметр комірки залишався практично незмінним: якщо для масивного зразка 1 

параметр комірки а=0,3591(1) нм, то для цього зразка у вигляді порошку -

а=0,3591(3) нм, у випадку кобальтового випромінювання, та а=0,3590(5) нм у 

випадку мідного випромінювання.  

Одержані експериментальні інтенсивності (їх відносні величини), визначені 

при апроксимації виразом (2.2), було порівняно з теоретичною інтегральною 

інтенсивністю [127]: 
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0 ),,()()()(  ,    (3.1) 

де L()P() – кутовий множник інтенсивності, А() – адсорбційний множник, р – 

множник повторюваності, е
–2М

 – температурний та статичний фактор Дебая-

Валлера, ),,(2 LKHF  - структурний множник.  

При розрахунках приймалось, що адсорбційний множник А() при дифракції 

від плоского зразка не залежить від кута дифракції і вважалось, що температурний 

множник . Інші множники розраховувались відповідно даним, що наведені 

в [128], причому, атомну функцію розсіювання розраховували для випадку 

невпорядкованого твердого розчину, тобто: 


i

ii xff       (3.2) 

де fі – атомна функція розсіювання і-го елементу, хі – його атомна концентрація. 

Порівняння результатів розрахунку з експериментальними значеннями 

відносних інтенсивностей для трьох перших дифракційних максимумів наведені в 

таблиці 3.1. 

Як видно з таблиці 3.1, в цілому експериментальні та обчислені значення 

непогано корелюють між собою, за винятком даних для максимуму (200), для якого 

обчислене значення відносної інтенсивності лише дещо нижче за 

Таблиця 3.1. 

Результат розрахунку інтенсивностей дифракційних максимумів для 

CrMnFeCoNi. 

HKL (2)
o
 L()P() p f Iобчисл Iексп 

(111)co 51,21 8,27 8 17,75 100 100(3) 

(200)co 59,75 5,83 6 14,98 38 49(6) 

(220)co 89,63 2,83 12 12,246 25 27(8) 

(111)cu 43,73 11,83 8 17,75 100 100(3) 

(200)cu 50,79 8,42 6 14,98 38 48(5) 

(220)cu 74,78 3,65 12 12,246 22 29(8) 
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експериментальні. Таке порівняння свідчить про відсутність дальнього 

впорядкування у порошковому матеріалі, а, отже, і у масивному зразку 1. Таким 

чином, характер інтенсивностей дифракційних максимумів масивних зразків 

свідчить про текстурованість сплаву в литому стані.  

Більше того, зваживши на те, що зразки 1 та 2 вирізані з однієї і тієї ж 

заготовки, слід очікувати, що як текстура (внаслідок різних відносних 

інтенсивностей) так і характер локальної структури (внаслідок різних рівнів 

мікроспотворень та, воочевидь, різні за формою блоки когерентного розсіювання) 

будуть неоднорідними по масивному злитку.  

3.2. Особливості неоднорідного характеру текстурованості ВЕСів 

Оскільки дослідження на двох фрагментах литого сплаву виявили сильну 

відмінність у їх текстурованості, то цілком логічно постає питання наскільки така 

неоднорідність є загальною і настільки вона може вплинути на параметри 

структури та властивості сплаву? Для цього було проведена серія дифракційних 

досліджень та дослідження деяких властивостей на зразку у вигляді пластини 

розміром 1012 мм, та порівняно вузьких, але довгих, зразках з довжиною 50 мм та 

поперечним перерізом 1.51 мм
2
.  

3.2.1. Результати дифракційних досліджень для пластини  

Дослідження були проведені для ВЕСу дещо іншого складу, ніж 

CrMnFeCoNi, а саме, ВЕСу складу: CrMnFeCoNi2Cu. Цілком зрозуміло, що 

відмінність у складі знаходить відображення і на певних особливостях внутрішньої 

будови та властивостей, що частково висвітлені в [5], але текстурні особливості, 

притаманні сплаву CrMnFeCoNi, характерні і для цього сплаву. Зваживши на те, що 

сплав CrMnFeCoNi2Cu, має за основну ГЦК – фазу з параметром комірки 

практично однаковим з параметром комірки ВЕСу CrMnFeCoNi, слід очікувати, що 

результати, висвітлені в цьому розділі, однозначно характеризують і сплав 

CrMnFeCoNi. 
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Дослідження проводилось шляхом запису серії дифрактограм при різному 

фіксованому положенні рентгенівського пучка, шириною 1 мм та висотою близько 

10 мм, на площині зразка. Це досягалось шляхом зміни положення зразка відносно 

центру кювети (області локалізації пучка), на якій кріпився зразок. Дискретність 

зміни положення зразка складала 2 мм при поперечній ширині пучка в області 

розміщення зразка близько 1 мм. Напрямки зміщення та розмір зразка показано на 

вставці до рис.3.4. На цьому ж рис.3.4 зображено фрагменти дифрактограм, 

одержані при різному положенні пучка по координаті х. Як видно, змінюється не 

тільки абсолютна інтенсивність дифракційних максимумів, але й відносна їх 

інтенсивність та ширина дифракційних максимумів. Подібні результати були 

одержані і при зміщенні пучка (зразка) вздовж координати у. 

Повністю аналіз одержаних результатів було опубліковано в [5], з якого 

слідує, що текстура 100, а, вірніше, відносна інтенсивність дифракційного 

максимуму (100), зменшується по мірі руху вздовж напрямку х (або у). Проте, 

 

Рис.3.4. Фрагменти дифрактограм, одержані при різному положенні пучка по 

координаті х (вказано у мм біля відповідних фрагментів). На рисунку 

показано форму та розмір (в мм) зразка та напрямки сканування при 

отриманні дифракційних картин. 
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ширина дифракційного максимуму (200) залишається практично не змінною, але в 

напрямку х спостерігається суттєве зменшення ширини дифракційного максимуму 

(111). 

Таким чином, одержаний результат вказує на те, що неоднорідність текстури, 

а також і структурних особливостей, про що свідчить ширина дифракційних 

максимумів, скоріш за все наслідує особливості неоднорідності, які формуються в 

процесі виливки заготовок ВЕСів. 

3.2.2. Загальні текстурні особливості ВЕСу CrMnFeCoNi. 

В цьому підрозділі аналізуються результати, одержані на фрагментах п‘яти 

зразків (умовне позначення BD1-BD5), довжиною 50 мм та поперечним перерізом 

1.51 мм
2
. Для рентгенівських досліджень з кожного зразка вирізались фрагменти, 

довжиною 10 мм. Ще один зразок (BD6) було розрізано на п‘ять фрагментів 

(умовне позначення BL1-BL5). При рентгенівських дослідженнях кожен фрагмент 

розміщувався перпендикулярно пучку таким чином, щоб його область локалізації 

співпадала з центром фрагменту. В цьому випадку можна вважати, що дифракційна 

картина утворена з локальної області, а, отже, відображатиме локальний характер 

текстури, якщо вона виникає у зразку. 

Дифрактограми, одержані на фрагментах зразків BD1-BD5, зображені на 

рис.3.5. На цьому ж рисунку нанесено положення перших п‘яти дифракційних 

максимумів, що відповідають ГЦК комірці з параметром а=0.360 нм. Як видно, на 

дифрактограмах всіх п‘яти фрагментів чітко виявляються лише дифракційні 

максимуми (111) та (220), а всі інші максимуми практично відсутні, або досить 

слабкі (див. дифрактограму (1), де можна побачити слабкі максимуми (200) та 

(311), що позначені стрілками). Тому структуру досліджених зразків можна 

зобразити у вигляді кристалітів, у яких площини (111) або (220) орієнтовані 

паралельно площині досліджень. 

Таблиця 3.2 містить параметр комірки а, уточнений по двої дифракційних 

максимумам методом, описаним в розділі 2. Як видно, таке значення параметру 

суттєво не змінюється для різних фрагментів. 
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 Для аналізу текстури було використано параметр, запропонований 

Вільсоном (див.рівн.2.17), з даними для еталону, що були одержані для 

порошкових матеріалів (таблиця 3.1). В таблиці 3.2 для зразків BD1-BD5 наведено 

лише параметр Ф220. Параметр Ф111 є значно меншим, а параметр Ф200 практично 

рівний нулеві. Інші параметри, наведені в таблиці 3.2 будуть обговорені в 

подальшому.  
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Рис. 3.5. Дифрактограми, одержані від фрагментів зразків BD1-BD5 (номер біля 

дифрактограми відповідає номеру зразка BD). 

Таблиця 3.2. 

Параметр комірки, а, уточнений по двом дифракційним максимумам, параметр 

текстури Ф220, параметри комірки а111 та а220, визначені за положенням 

дифракційних максимумів (111) та (220), значення мікродеформацій 111 та 220, 

визначені за цими максимумами у припущенні відсутності дисперсності, та 

величина мікродеформацій f та розміру блоків когерентного розсіювання Df, 

визначенних при аналізі методом Фур‘є дифракційного максимуму (111).  

Зразок a, нм Ф220 a(111),нм a(220),нм 111, 10
-3

 220, 10
-3

 Df, нм f, 10
-3 

BD1 0,3600 1,79 0,35986 0,35993 4,3(3) 3,3(2) 15(3) 3,0(7) 

BD2 0,3595 2,11 0,35953 0,35965 2,4(5) 1,7(1) 39(16) 2,3(4) 

BD3 0,3604 1,98 0,35920 0,35984 5,1(5) 4,3(2) 26(5) 3,0(3) 

BD4 0,3599 2,02 0,35940 0,35968 2,9(2) 2,9(1) 27(6) 3,0(4) 

BD5 0,3600 2,04 0,35946 0,35974 3,3(3) 2,8(1) 29(14) 3,3(5) 
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Дифрактограми з фрагментів BL1-BL5, одержаних зі зразка BD6, зображені 

на рис.3.6. Як і в попередньому випадку, кожен із фрагментів характеризується 

своєю відносною інтенсивністю дифракційних максимумів, що може бути 

наслідком локально-неоднорідного характеру текстури вздовж зразка. 

На рис.3.7 наведено залежність Ф111, Ф200 та Ф220 від L, де L – задає 

положення середини кожного фрагменту на зразку BD6. На цьому та на інших 
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Рис. 3.7. Параметри Вільсона Фhkl, обчислені за інтенсивностями дифракційних 

максимумів (111), (200) та (220) фрагментів ВL1-BL5. Довжина кожного із 

фрагментів обмежена паралельними лініями, відстань між якими відповідає 

частині зразка, що видалена із зразка при розрізуванні на фрагменти. На 

ставках – мікроструктура центральної частини кожного із фрагментів. 
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Рис. 3.6. Дифрактограми, одержані від фрагментів BL1-BL5 зразка BD6 (номер 

біля дифрактограми відповідає номеру фрагмента BL). 
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рисунках області між паралельними лініями – це області, що видалені із зразка при 

його розрізанні на фрагменти. 

Як видно, для першого фрагменту (ВL1) характер текстури є подібним до 

характеру текстури фрагментів зразків BD1-BD5, тобто наявність інтенсивної 

текстури, що характеризується значною кількістю кристалітів з площинами (110), 

паралельних площині зразка. Проте, по мірі зміщення в середину зразка 

текстурованість змінюється. Навіть існує область (ВL2), де всі Фі близькі до 

одиниці (текстура відсутня).  

3.3. Структура та склад зразків 

Дослідження мікроструктури проводилось з використанням методів оптичної 

та растрово-електронної мікроскопії. Складність таких досліджень обумовлена 

декількома факторами. По-перше, багатокомпонентність ставить спеціальні вимоги 

до травника для виявлення деталей. По-друге, порівняно малий розмір та додаткова 

обробка при вирізування накладає свою специфіку, особливо на краях, де слід 

очікувати суттєвий рівень мікронапружень. В якості травника було використано 

травник, загального складу HCI, H2SO4, HNO3  у масових відношеннях 75:10:15 

[137].  

Результати досліджень растровою електронною (РЕМ) та оптичною 

мікроскопією зображені на рис.3.8, а та б, відповідно. Як видно з рис.3.8, 

мікроструктура змінюється вздовж зразка і навіть в межах двох частин фрагмента 

ВL2,  ВL2-1 та ВL2-2, виявляються відмінності. Типовий розмір утворень складає 

сотні і більше нм. Відмінності між електронно- та оптично- мікроскопічними 

зображеннями обумовлені, скоріш за все, невідповідністю положень таких 

зображень і різним характером взаємодії (глибиною) електронної та оптичної 

хвилі. В загальному ж, на таких зображеннях можна виявити елементи, що 

спостерігалась різними авторами для сплаву CoCrFeMnNi [137, 138] та інших типів 

сплавів. 
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Рис. 3.8. Мікроструктура поверхні фрагментів BL1-BL5 зразка BD6 за результатами 

растрової електронної (а) та оптичної (б) мікроскопій.  
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Рис. 3.9. Концентраційна залежність (ат.%) по довжині зразка (права вісь – 

концентрація (мас.%) домішкового кремнію по довжині) 
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Відмітимо, що оптимальні умови травлення для одержання зображень не 

підбирались, тому частково ці зображення можуть бути спотворені по цій причині. 

Крім цього, слід також зважати, що наведені мікроструктури одержувались для 

відносно вузьких зразків. 

Детально такі зображення аналізувати не будемо, а виділимо лише загальні їх 

риси. По – перше, як видно, структура є неоднорідною по площині зразка з 

характерним розміром неоднорідностей 100 нм і більше. Зважаючи на те, що в ряді 

робіт відмічається зеренна структура з розміром зерен біля 100 мкм [85,137,138], 

можемо тільки припускати, що в наших зразках при такому розмірі зерна ми 

розглядаємо структуру в межах лише одного зерна. Свідченням цього є наявність 

чіткої міжзереної границі на зразку BL4 (рис.3.8, а), а інші ж зображення 

попадають в середину одного зерна.   

Така дисперсна структура може виникати внаслідок неоднорідного розподілу 

мікронапружень та дефектності структури в середині   окремого зерна. Потрібно 

відмітити, що деякі з особливостей можуть бути віднесені до дендритних утворень 

[137]. Основна особливість проведених досліджень полягає в тому, що характер 

мікроструктури, як і характер дифрактограм на рис.3.6, змінюється вздовж зразка. 

Постає питання, наскільки тоді однорідним є склад? З цією метою було 

проведено дослідження елементного складу вздовж зразка BD6 (для зразків BL1-

BL5). Розподіл компонент по зразку зображено на рис. 3.9. Як видно, відхилення 

вмісту кожного з компонент не перевищує 0.2-0.3 ат.% від номінального (20 

ат.%), а флуктуації вмісту кожного з компонент вздовж зразка не більші ніж 0.1 

ат.%. Виняток складає лише вміст Cr, вміст якого до L=2.5 см приблизно рівний 

номінальному, а потім дещо зростає до 20.5 ат.% на середній частині і стає 

близьким до 20.3 ат.% в "кінці" зразка. Такі флуктуації складу є типовими для 

сплаву CoCrFeMnNi [33,137,139] і не можуть пояснити певні структурні 

відмінності, що встановлені при дифракційних дослідженнях.  

Серед домішок, що були виявлені в зразку, можна виділити Si, який, 

очевидно, є домішкою технічно чистого заліза (вміст не перевищував 0,01ат.%). 

Крім того, у фрагментах BL2-1 та BL2-2, на які розрізався фрагмент BL2, було 
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виявлено незначний вміст (менш ніж 0,01 ат.%) Zn та Cu, що є, очевидно, 

продуктами ерозії елементів, які складають пристрій для дугового плавлення 

(складові латуні). 

3.4. Структурні параметри 

Дифракційні дослідження свідчать про суттєву неоднорідність структури 

сплаву CoCrFeMnNi. Ця неоднорідність встановлена і прямими мікроскопічними 

методами. Як уже відмічалося, крім текстури, змінюється і ширина дифракційних 

максимумів, що також є свідченням про неоднорідний характер розподілу 

структури. В цьому розділі розглядаються ряд параметрів структури, що можуть 

бути отримані з дифракційних досліджень. 

Для фрагментів BL1-BL5 уточнене значення параметру комірки, аМНК, 

практично однакове, про що свідчить залежність аМНК від L, де L визначає 

положення центру кожного фрагменту у зразку (рис.3.10, а). Проте, зсуви 

дифракційних максимумів (111), (200) та (220) відносно їх оптимального, що 

визначає мінімальну дисперсію параметру аМНК, були додатні і різні для різних 

максимумів, про що свідчать залежності аhkl від L зображені на рис.3.10,а 

(перерахунок кутового положення в параметри здійснено для приведення до одного 

масштабу). Слід відмітити, що для параметрів комірки, визначених для фрагментів 

BD1-BD5, отримано менші значення а111 та а220, хоча і уточнене значення є 

близьким до аМНК=0.3600 нм (див. табл.3.2), що свідчить про різні напрямки зсуву 

дифракційних максимумів. Як можливу причину цього можна вважати наявність 

макронапруженого стану на поверхні зразків. Зокрема, модуль Юнга для сплаву 

CoCrFeMnNi в напрямку {100} складає 111,2 ГПа, {110} –  223,2 ГПа, {111} –  

222,6 ГПа [140], що цілком може пояснити відмінності параметрів комірки, 

визначених за різними дифракційними максимумами (оскільки відповідно закону 

Гука =Е, максимальне значення деформацій =d/d=а/а будуть мати кристаліти 

з мінімальною величиною модуля Юнга, тобто, дифракційний максимум (200), що і 

спостерігається експериментально). Тому різні зсуви дифракційних максимумів 

можуть розглядатися наслідком різної величини  (деформація стиснення, або 
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розтягу). Причини виникнення макронапруженого стану, можуть бути різними, в 

тому числі і внаслідок технологічних аспектів, що виникають при виготовленні 

зразків (наприклад, при його розрізуванні). 

Визначення роздільно дисперсності та мікронапруження методом 

апроксимації, як і для попередніх випадків, призводить або до сильного розкиду 

значень або до фізично не коректних результатів, зокрема від‘ємних значень 

параметрів, що характеризують розмір кристалітів. Це однозначно може 

розглядатися наслідком сильної структурної неоднорідності досліджених зразків. 

Тому ці величини визначали за профільним аналізом у граничних випадках. 

На рис.3.10, б та в наведені залежності hkl та Dhkl від L оцінених при 

відсутності дисперсності (рис.3.10,б, а hkl визначається рівнянням (2.6)) та при 

відсутності  (рис.3.10,в, а Dhkl визначається рівнянням (2.5)). Граничне, для 

1/Dhkl=0, значення 111 та 220 зразків BD1-BD5 містяться в табл.3.2 (слабка 

інтенсивність максимуму (200) не дала можливість визначення 200). Додатково до 

цього, на рис.3.10, б, нанесено і залежність , що визначена з кривих Вільямса-

Холла у припущенні, що внесок дисперсності у ширину дифракційних максимумів 

є малим (фактично проведено усередненя значень hkl).  

Фур‘є аналіз був проведений лише для одного максиму (111). Залежності 

мікронапружень f та розмірів блоків Df від L наведено на рис.3.10, г. З рис.3.10, б, 

в та д видно, що 111 досить близьке до f. Подібне можна сказати і про D111 та Df. 

Цей факт ілюструється рис.3.11, на якому зображені залежності f від 111 та Df від 

D111. Слід сказати, що D111 визначається у припущенні відсутності мікронапружень, 

тому подібність таких залежностей пояснити досить складно. Спочатку розглянемо 

більш детально величини мікродеформацій.  

У всіх випадках величина мікродеформацій має порядок 10
-3

. Оскільки 

f=
2

dL , то ця величина визначає флуктуації міжатомної віддалі (лише цю 

величну можна визначити за Фур‘є аналізом по одному дифракційному 

максимуму). За своєю суттю вона відповідає параметру g, що характеризує ступінь 
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ступінь паракристалічності даного матеріалу [82]. Значення g=710
-3

, одержане при 

моделюванні в [142] з використанням радіусу атому Mn рівним rMn=0,127 нм. Це 

значення близьке до одержаного f. Слід відмітити, що величина відносної різниці 

атомних радіусів r (див. рівняння (1.6)) для цього ж значення rMn є близькою до g 

(rg=710
-3

). Однак, якщо використати радіус атому Mn рівним rMn=0,135 нм (це 

значення найбільш часто зустрічається в літературі), то r310
-2

, що на порядок 

вище значення 2
dL . Однак, r не перевищує 310

-3
 для всіх можливих чотирьох,-

трьох- та двох- компонентних сплавів системи CrMnFeCoNi, що не містять Mn. 

Таким чином, одержані значення f, в тому числі і  могли б знайти пояснення, як 

наслідок флуктуацій положень різних атомів через їх різні розміри лише в тому 

випадку, якби у сплаві був відсутній Mn. Проте, за даними елементного складу 

(рис.3.9.) цей елемент практично однорідно розміщений по всім фрагментам. 

Досить мала величина Df може бути пояснена наявністю досить значної 

величини дефектів пакування. В такому випадку кристаліт може розбиватися на 

цілу низку блоків когерентного розсіювання. Різні зсуви дифракційних максимумів 

(різні значення параметрів комірок на рис.3.10,а) дають можливість визначити 

густину дефектів пакування.  
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Розрахунок  за рівнянням (2.16) для пар максимумів (111) та (200) або (200) 

та (220) зображено на рис.3.10,д. Як видно, загальний характер залежностей  

співпадає, а деякі чисельні відмінності між 111 та 220 можуть бути наслідком 

різної густини дефектів пакування у кристалітах з кожною орієнтацією зерен.  

Оскільки величина Df може визначатися дефектністю структури, зокрема 

дефектами пакування, то між Df та 111 повинна виявлятися певна кореляція: чим 

більше 111, тим менше Df. Така відповідність дійсно існує, що видно з рис. 3.12., де 

зображена залежність 1/Df від 111. Відповідно [128], вплив дефектів на "істинну" 

величину кристалітів D можна оцінити за рівнянням: 

hkl

Seff

K
aDDDD




5.11111
.       (3.3) 

де Deff – певний ефективний розмір, що в нашому випадку складає Df,  - 

концентрація дефектів пакування, а  - концентрація так званих деформаційних 

дефектів, Khkl – коефіцієнт, що визначається типом відбиття, а – параметр комірки.  

Визначити D можна, якщо відома концентрація  деформаційних дефектів. 

Останню, а вірніше (1.5+), можна визначити з використанням даних по двох 

дифракційних максимумах. Однак, застосування з цією метою D111 та D200 

призводить до некоректних (у фізичному розумінні) результатів, що обумовлено, 

перш за все, тим, що D111 та D200 визначалися без врахування впливу напружень 

дифракційних максимумів. Лінійна апроксимація залежності на рис.3.12 виразом 

(3.3) дає можливість одержати нижню межу (при =0) істинного розміру 
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Рис. 3.12. Залежність 1/Df від 111 для сплаву CoCrFeMnNi. 
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кристалітів. З цієї графічної залежності було одержано велечину 1/D, яка складає 

0.024 нм
1

, що відповідає D40 нм. Однак, тангенс кута нахилу такої залежності 

складає величину 1.10.6 нм
1

, яка майже втричі менше ніж очікуване значення 

aK hkl /5.1  , що для 2/3111 K  та а=0,36 нм буде близьким до 5.3/5.1  aK hkl . 

Подібні результати,  були отримані і для фрагментів BD1-BD5. Частково 

вони наведені в таблиці 3.2. За величиною мікродеформації та розмір блоків 

когерентного розсіювання виявилися того ж порядку, що і для фрагментів BL1-

BL5. Проведений аналіз не дозволяє дати адекватне пояснення причин, що 

призводять до таких значень цих параметрів та їх взаємозв‘язку. Можна 

стверджувати, що структура у вихідному стані (після виливки, розрізування та 

полірування) зразків неоднорідна. Оскільки склад в такому випадку є практично 

незмінним, то, вочевидь, така неоднорідність може бути наслідком неоднорідного 

локального ближнього порядку з формуванням певних кластерних утворень з 

переважаючою концентрацією тих чи інших компонентів, яка може локально 

змінювати структурні параметри, але залишати склад незмінним. Причини такої 

неоднорідності будуть обговорені після розгляду деяких фізичних властивостей.  

 

3.5. Мікротвердість та її зв‘язок зі структурними параметрами 

 

Неоднорідності структури, існування яких встановлено в результаті 

дифракційних та структурних досліджень, повинні знаходити відображення і на 

фізичних властивостях матеріалів. Мікротвердість – одна з тих властивостей, що є 

чутливою до різного роду неоднорідностей. Крім того, метод вимірювання 

мікротвердості – метод ідентування – дозволяє легко одержати характер розподілу 

цієї величини по зразку.  

Для пластини сплаву CrMnFeCoNi2Cu, результати дифракції для якої 

розглядались в розділі 3.2.1, залежність HV від координати Х зображена на 

рис.3.13,а, а на рис.3.13,б зображена подібна залежність вздовж зразка BD6 сплаву 

CrMnFeCoNi. В першому випадку вимірювання було проведено посередині 

пластини (У=6 мм), а в другому – вздовж бруска. Як видно, HV в обох випадках не є 
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постійною величиною, а змінюється в залежності від області вимірювання. 

Причому, для сплаву CrMnFeCoNi2Cu одержано монотонне зростання HV від 

одного кінця пластини до іншого, в той час як зміни HV у сплаві CrMnFeCoNi не 

монотонні вздовж зразка. Однак, слід зважити на той факт, що область 

монотонного зростання на рис.3.13,а обмежена Х=10 мм (розмір пластини), а на 

рис.3.13,б – довжина бруска L складає величину L=5 см, тобто вп'ятеро більша. На 

цій довжині зразка можна виділити області монотонних змін HV, протяжністю, того 

ж розміру, що і розмір пластини Х. Тому слід передбачити і немонотонний 

розподіл HV у сплаві CrMnFeCoNi2Cu. Потрібно відмітити, що поділ зразка BD6 на 

фрагменти проводився по характерним областям залежності HV від L, одержаній 

без розрізування зразка на фрагменти. Крім цього, дещо більший розкид значень Hv 

для кожного L, порівняно з кожною точкою Х, обумовлений обмеженням, що 

накладає на статистику відносно мала ширина зразка. 

Дослідженню мікротвердості ВЕСів присвячена ціла низка робіт. Так, у 

випадку ВЕСу CoCrFeMnNi значення Hv можна знайти в [37,59,137,138,143,144]. За 

даними роботи [37] Hv після плавлення матеріалу складає 170 HV і знижується до 

135 HV після відпалу у вакуумі при 1000
о
С протягом 24 години. Крім цього, без 

спеціальної обробки (прокатки або рекристалізаційних відпалів) для цього сплаву 
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Рис. 3.13. Розподіл мікротвердості Нv по пластині сплаву CrMnFeCoNi2Cu (X 

узгоджене з дифракційним даними, а Y 6 мм (див. рис.3.4) та вздовж 

зразка BD6 сплаву CrMnFeCoNi (б). 
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було одержано, що Hv176 HV [137], 150 HV [143)]. В роботі [59] наводиться дані, 

що Hv=646 HV, але таке значення характеризує ВЕС, одержаний компактуванням 

порошку, що сформований методом холодного сплавляння (розмелюванням), і, 

очевидно, такі високі значення є наслідком формування в сплаві деяких 

домішкових включень, або сильно напруженого стану. В [144] було досліджено 

вплив прокатки та рекристалізаційних процесів і встановлено, що мікротведість 

непогано відповідає універсальному закону Холла-Петча. В [138] було одержано, 

що Hv монотонно зростає при холодній деформації прокаткою від 222 HV при 

деформації =21% до 418 HV при деформації =96%. Відпал зразків призводить до 

інтенсивного зменшення Hv при температурах, що перевищують 600
о
С. Після 

відпалювання при 1000
о
С досягає значення 125-150 HV, залежно від попередньої 

деформації. Відповідно даним [143], Hv монотонно зростає від 150 HV до 375 HV 

при збільшенні  від 0 до 80%, відповідно, при вальцюванні при 293 К, та від 150 

HV до 450 HV для  в тих же межах, але при вальцюванні при 77 К. Отже, 

наведені результати досліджень вказують на те, що в залежності від структурного 

стану, який утворюється при різного роду обробках, величина мікротвердості ВЕСу 

CoCrFeMnNi лежить в межах від 15020 HV ~ 400 НV, тобто до значень, що 

типові для наведених на рис.3.13.  

 В загальному випадку, мікротведість – величина, що визначається цілим 

рядом механічних властивостей (межею пружності, пружністю, межею текучості, 

міцністю). Якщо вимірювання проведені для одних типів кристалів і в близьких 

умовах, то можна виявити чіткі кореляції між HV та певним типом структурних 

параметрів. Добре відомо, що між HV та розміром зерен існує D чітка залежність 

HVD
 -1/2

 [144],  відома як закон Холла-Петча. Така залежність, як було встановлено 

у [144], справедлива і для ВЕСів складу CrMnFeCoNi. Проте, аналіз ширин 

дифракційних максимумів (111) та (200) w111(Х) та w200(Х) сплаву CrMnFeCoNi2Cu 

(див. [5]) у припущенні, що вони визначаються дисперсністю D (рівняння (2.5)), 

призводить до протиріч для виконання закону Холла-Петча (із залежності w111(Х) 
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слідувала б зростаюча залежність HV від Х, а із залежності w200(Х) – HV мусило б 

бути постійною вздовж Х).    

На нашу думку, залежність Холла-Петча одержана у випадку, коли розмір 

кристалітів визначається в площині зразка. Однак, при фокусуванні за Бреггом-

Бретано [127],  визначається розмір кристалітів по нормалі до поверхні зразка. Крім 

цього, величина D при оцінках за цим рівнянням на порядки менша за 

макроскопічну величину кристалітів, що було обгрунтовано для сплаву 

CrMnFeCoNi в попередніх розділах. 

На рис.3.14 зображено залежність Hv від відносної інтенсивності 

дифракційних максимумів І200/І111 CrMnFeCoNi2Cu. Ця відносна інтенсивність 

пов‘язана з особливостями текстури зразків.  

Оскільки твердість пропорційна і визначається модулем Юнга матеріалу 

[145], то можна припустити, що одержана залежність HV від Х в обумовлена якраз 

зміною текстурованості зразка. Дійсно, при максимальній кількості площин з 

орієнтацією  [100] перпендикулярно площині зразка, пружний модуль Юнга Е в 

усередненій області вимірювань мікротвердості буде визначатися мінімальним 

значенням модуля Е100 [140] (Е буде мінімальним). По мірі зменшення внеску 

такого роду площин матиме місце поступове зростання модуля Юнга, оскільки Е в 

інших напрямках характеризується більшим його значенням [140]. В цьому 

випадку, врахувавши зв‘язок між значення твердості HV та E, слід очікувати 

зростання мікротвердості, що і спостерігається в експерименті. На користь цього 
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Рис. 3.14. Кореляційна залежність між мікротвердістю Hv та відносною 

інтенсивністю І200/І111 сплаву CrMnFeCoNi2Cu.  
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свідчить той факт, що межі зміни Hv по ширині зразка складають значення від 310 

до 200 HV (рис.3.13,а), відношення яких (1.55) є близьким до анізотропії модуля 

Юнга сплаву CrMnFeCoNi rE=Е111/Е100=1.98 [140]. Тому лінійність залежності на 

рис.3.14 можна пояснити зростанням усередненого модуля Юнга внаслідок 

текстурованості.  

Однак, у сплаві CrMnFeCoNi такої кореляції не виявляється. Крім цього, 

характер розподілу Hv(L) (рис.3.13,б) відрізняється від характеру розподілу 

текстури (рис.3.7) та практично всіх структурних параметрів, що наведені на 

рис.3.10. Виняток  складає розподіл густини дефектів упаковки , що певним 

чином нагадує залежність Hv(L). В результаті пошуку кореляцій між структурними 

параметрами (рис.3.10) та усередненим по відповідному інтервалі значенням 

мікротвердості Hvс, було встановлено, що тільки між  та Hvс, та між f (або апр) 

можна виділити певні, досить грубі, лінійні залежності: Hvс від , та Hvс від f 

(рис.3.15). Такі залежності можуть знайти цілком логічне пояснення, оскільки 

дефекти та мікронапруження призводять до зростання міцності матеріалів. 

Зважаючи на зв‘язок між міцністю та мікротвердістю, очевидним є наявність 

тенденції до зростання Hvс від  та Hvс від f.  

Проте, залежності на рис.3.15 мають лише тенденційний характер зважаючи 

на значні експериментальні розкиди. Спричинено це не тільки 

0,00 0,01 0,02 0,03
200

250

300

350

400

H
V
, 
H

V



 

1 2 3
200

250

300

350

400

H
V
, 
H

V


f
, 10

-3

 

а б 

Рис. 3.15. Кореляційні залежності Hvс від , та Hvс від f, одержані для 

фрагментів BL. 
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експериментальними похибками, але й впливом інших факторів на мікротвердість. 

Вочевидь, обумовлено це тим, що мікротведість визначає ціла низка параметрів, і 

виявити вплив того чи іншого фактору на мікротведість можливо лише у випадку, 

коли інші фактори впливу є постійними параметрами.  

Проаналізуємо, для прикладу, результати роботи [144], в якій шляхом 

рекристалізації та прокатки було встановлено, що мікротведість відповідає 

універсальному закону Холла-Петча, чисельно який виражається виразом: 

Hv=1227 (МПа)+677 (МПамкм
0,5

)*D
-0,5

 (мкм)
-0,5

,    (3.4) 

де D – розмір зерна. 

З урахуванням цього емпіричного виразу слідує, що D для нижньої величини 

мікротвердості Hv300 НМ повинно дорівнювати D145 нм, а для Hv400 НV – 

D60 нм. Лише при значенні Hv400 НV оцінки дають розмір зерна, що по 

величині лише вдвічі перевищує значення, що отримані зі структурних параметрів. 

Слід також зважити і на той факт, що (3.4) було отримано при розмірі зерен, що 

складають величину від 3,9 мкм до 26,2 мкм, а його застосовність для менших 

зерен не перевірялась. В той же час, в роботі [27] вважається, що твердість для 

ВЕСів буде визначатися спотвореннями комірки (мікродеформацією), 

обумовленою різницею атомних розмірів. 

Зваживши на ці та інші фактори, можна лише стверджувати, що 

мікротвердість тісно пов‘язана з неоднорідною структурою досліджених сплавів, 

проте механізм, що визначає такий зв‘язок, пов‘язаний не з одним фактором, а має 

комплексний вплив. 

 

3.6. Магнітні властивості сплаву CrMnFeCoNi та фактори, що їх 

визначають 

 

Магнітні властивості матеріалів досить чутливі до структури матеріалу. У 

ВЕСах дослідження магнітних властивостей проводиться не часто, хоча значна їх 

кількість складають магнітноактивні атоми (Co, Cr, Fe, Mn, Ni). Певний аналіз 

магнітних властивостей зроблено в оглядах [30, 91]. Наявні експериментальні дані 
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свідчать, що у ВЕСах може реалізуватися різний магнітний стан як при незначній 

зміні складу, так і при різних умовах отримання та обробки.  

В переважній більшості робіт визначаються характеристики петель 

гістерезису (намагніченість насичення, коерцитивна сила). Але робіт по 

дослідженню температурних залежностей магнітних властивостей недостатньо 

(див. наприклад [113]).  

Досвід досліджень температурних залежностей магнітної сприйнятливості 

(Т) аморфних металевих сплавів показує [146], що вони дозволяють одержати 

багато інформації не тільки про такі властивості, як температура Кюрі, температура 

кристалізації, але на основі аналізу парамагнітної області і визначати локалізовані 

магнітні моменти. Їх порівняння з локалізованими магнітними моментами 

магнітоактивних атомів дозволяє одержувати інформацію про особливості 

магнітних неоднорідностей у таких сплавах. 

 

3.6.1. Загальні особливості магнітної структури ВЕСу CrMnFeCoNi 

 

Проведені дослідження залежностей (Т) ВЕСу CoCrFeMnNi, результати 

яких повністю висвітлені в [4], показують, що характер залежності (Т) цього 

ВЕСу характеризується необоротністю і досить чутливий до передісторії. 

Температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) ВЕСу CrMnFeCoNi 

зображені на рис.3.16, а-в. На рис.3.16, а зображена залежність (Т) цього сплаву 

після виплавки та вирізування з нього зразка для досліджень (as-cast стан). На 

рис.3.16, б та в наведено залежності (Т) зразків після відпалів протягом 30 хв при 

температурах Тh=800
о
С та 950

о
С, відповідно. 

На цих залежностях можна виділити наступні особливості: 

1) Наявність необерненості залежності (Т) при нагріванні та охолодженні для всіх 

досліджених зразків. В цьому випадку значення 300 при Т=300 К після нагрівання 

до максимальної температури вимірювання (900 К) більше за значення 300 у 

вихідному стані. 
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2) При відпалюванні 300 зростає, причому, зі збільшенням Тh має місце і зростання 

300. 

3) У as-cast стані та після відпалу при Тh=800
о
С на залежності (Т) при нагріванні 

спостерігається особливість в околі Т700 К, яка відсутня при охолодженні. (Т) 

сплаву, відпаленого при Тh=950
о
С, хоча і необоротна при нагріванні та 

охолодженні, але практично монотонна у всій температурній області вимірювань. 

На вставках до рис.3.16,а-в зображені ці ж залежності в координатах  від Т
-1

, 

що вказують на наявність лінійної області на цих кривих. Лінійність області 

залежності (Т
-1

) досить просто пояснити виходячи з припущення, що сплав 

CoCrFeMnNi є парамагнітним, а його залежність (Т) описується залежністю Кюрі: 

kT
Nm

0 3

2

  ,      (3.5) 

де 0 - температурно незалежна складова сприйнятливості, m - ефективний 

 
 

а б 

 

Рис. 3.16. – Температурні залежності 

магнітної сприйнятливості в as-cast 

стані (а), після відпалу у вакуумі 

800
о
С, 30 хв (б) та після відпалу у 

вакуумі 950
о
С, 30 хв (в) (темні 

значки – нагрівання, світлі – 

охолодження). На вставках – ці ж 

залежності в координатах  від 1/Т. 

в  
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парамагнітний момент на атом сплаву, k та N - стала Больцмана та число Авогадро, 

відповідно. 

Аналіз лінійної області на рис.3.16 показав, що нахил  залежностей 

відповідає ефективному парамагнітному моменту m, значення якого для віток 

нагрівання та охолодження as-cast сплаву та відпаленого при 800
о
С наведено в 

Таблиці 3.3. 

На відміну від двох попередніх залежностей, низькотемпературну область 

(300-750 К) залежності (Т) зразка, відпаленого при 950
о
С, можна описати 

залежністю Кюрі-Вейсса: 

)(3

2

CTTk
Nm

0 
 

,      (3.6) 

де 0, m, k та N – ті ж само, що і в рівнянні (3.5), ТС – температура Кюрі. 

Для віток нагрівання та охолодження в цьому випадку було одержано 

mh=4.9B та mc=3.8B та температури Кюрі 159 та 129К, відповідно (див. Таблицю 

3.3.). Слід відмітити, що (3.5) може бути частковим випадком (3.6), якщо взаємодія 

між локалізованими моментами відсутня (ТС=0), або у випадку, коли така взаємодія 

мала (ТС<<Т).  

Незначна кількість робіт, в яких досліджено магнітні властивості сплаву 

CoCrFeMnNi, показує, що в цілому цей сплав є парамагнітним [4,120]. Результати 

роботи [120], показують, що даному сплаву властивий перехід з парамагнітного 

стану в стан спінового скла при Т=93 К, та має місце перехід у феромагнітний стан 

при Т, нижчих за 38 К. Розрахунки, проведені в [119], передбачають перехід від 

парамагнітного до феромагнітного стану наближено при 20 К. Досить цікавий 

результат одержаний в [59, 103] при синтезі ВЕСу CoCrFeMnNi методом холодного 

сплавляння. Матеріал у вигляді порошку був феромагнітний, але матеріал, 

компактований методом SPS, є парамагнітним.  

З наведених прикладів слідує, що парамагнітний стан сплаву CoCrFeMnNi 

при температурах, вищих за кімнатну, цілком логічний. Щодо різних значень ТС 

даного матеріалу, то це може бути обумовлено різним ефективним параметром 

обмінної взаємодії, що характеризує структури на різних стадіях обробки. А 
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необоротність кривих (Т) є наслідком структурних змін, що відбуваються у 

сплавах при Т>750K.  

Слід відмітити, що необоротність має місце навіть для сплаву, відпаленого 

при Т=950
о
С, що значно вище за температурний інтервал досліджень (Т). Цей 

факт також знаходить пояснення, оскільки для вимірювань залежностей (Т) 

методом Фарадея у нашому випадку використовувались невеликі (десятки 

міліграм) куски матеріалу, що відділялись від зразка після тієї чи іншої процедури 

обробки. Це, в свою чергу, і вносить певні корективи в рівноважний структурний 

стан, одержаний на певному етапі. 

Повернемося до значень локалізованих магнітних моментів, одержаних тією 

чи іншою апроксимацією залежностей (Т).  У ВЕСі складу CrMnFeCoNi кожен і-й 

атом може нести локалізований магнітний момент і, тобто мати на зовнішній 3d-

оболонці некомпенсований спін Si. Зв‘язок між величиною цього спіну та 

магнітним моментом атому має вигляд: 

                          )1(222  iiBii SSg ,      (3.7) 

де gi – g-фактор і-го елементу.  

Тоді сумарний магнітний момент m на атом перехідного металу може бути 

записаний у вигляді [147]: 

                              
i

iiiB SScm )1(4 22 .     (3.8) 

В цьому рівнянні сі – атомна концентрація і-го компоненту, і будемо вважати, що 

для всіх 3d-перехідних металів gi2. 

Введемо середнє значення спіна S  за рівнянням: 

                             )1(4 22  SSm B .      (3.9) 

Значення S , розраховані за експериментальними величинами m, приведені в 

Таблиці 3.3. При розрахунках S  за рівнянням (3.9) було враховано тільки додатні 

значення спіну. 

Теоретично, у складових ВЕСу CrMnFeCoNi максимальне значення спіну на 

кожному і-му атомі Smaxі, що виникає за рахунок максимальної кількості 

неспарених електронів на зовнішній 3d-оболонці, може набувати значень: 3 – для 
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Cr, 5/2 – для Mn, 2 – для Fe, 3/2 – для Со та 1 – для Ni. Розрахунок за рівняннями 

(3.8) та (3.9) максимальних значень магнітного моменту та середнього спіну дає 

нам величини mmax=2.3B та S max0.7, відповідно. Ці максимальні значення менші 

за значення m та S , одержаних з експерименту. Більше того, різні кореляційні 

ефекти обумовлюють зазвичай менші значення не скомпенсованого спіну на 

кожному із атомів і навіть до зникнення локалізованих магнітних моментів на 

атомах [148]. Так, у залізі, кобальті та нікелі у феромагнітному стані локалізований 

магнітний момент створюють всього лише 2.2, 1.6 та 0.5 неспарених електрони 

(спіни 1.1, 0.8 та 0.25) [148]. Ці значення спіну відповідатимуть магнітним 

моментам Fe3,04В, Co2,4В та Ni1,7В, відповідно. Магнітний момент 

парамагнітного заліза за даними роботи [104] має значення Fe3,18В (спін рівний 

1.2), а Со Co3,13В (спін рівний 1.1). Тобто, слід очікувати ще менше значення 

спіну, порівняно з одержаними експериментально.  

Пояснити даний факт можна з огляду на те, що у сплаві такі значні моменти є 

наслідком існування комплексів (кластерів) в яких значна обмінна взаємодія 

зберігає упорядкування спінів у середині такого комплексу навіть при 

температурах, вищих за температуру Кюрі сплаву. Фактично в такому випадку має 

місце не парамагнітний, а суперпарамагнітний стан. Спін комплексу буде рівний не 

S, а SК=nКS, де nК – середня кількість магнітоактивних атомів у комплексі. Оцінимо 

кількість атомів n при умові, що кожен із атомів може мати максимальне значення 

спіну, S max0.7. В цьому випадку рівняння (3.9) може бути записане у вигляді: 

                             )1(4 maxmax
22  SnSnm KKB .     (3.10) 

Для експериментальних значень m та S max0.7, оцінки nК наведені в 

Таблиці 3.3 Як видно, nК складає величину від 2 до 4 одиниць. Якщо дійсно кожен 

із атомів характеризується відміченими магнітними моментами, то на перший 

погляд одержано цілком розумне значення кількості атомів у комплексі.  

Проведемо оцінку значення кількості атомів n, що утворюють феромагнітний 

комплекс, якщо локалізований магнітний момент наявний лише на атомах заліза. 

Будемо вважати, що всі атоми заліза об‘єднуються обмінною взаємодією у 
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кластери з n атомами Fe (кількість інших атомів при умові наявності 

локалізованого магнітного моменту лише на атомі Fe в цьому випадку не важлива). 

Запишемо склад ВЕСу у вигляді: CrMn(Fen)1/nCoNi. Тоді концентрація кластерів 

може бути знайдена з рівняння: 

4х+х/n=1.       (3.11) 

З якого маємо: х=n/(4n+1). Отже, концентрація комплексів з n атомів заліза, сnFe, 

буде рівною:  

   сnFе=х(1/n)=1/(4n+1).      (3.12) 

Тоді локалізований момент на атом сплаву CrMnFeCoNi буде рівним: 

   )14/()]1([4)]1([4 222  nnSnSnSnScm FeFeBFeFeBnFe .      ( 3.13) 

Це рівняння є квадратним рівнянням відносно n. Для його знаходження 

використаємо експериментальні величини m та наступні значення спіну, що може 

характеризувати атом заліза: 1) S1=1.1, що відповідає 2.2 неспареними електронам в 

чистому феромагнітному залізі [104]; 2) S2=1.2, характерного для парамагнітного 

заліза (Fe3,18В) [104]; 3) S2=1.4 – відповідає 2.8 неспареним електронам в атомі 

заліза (характеризує феромагнітний стан Fe у сплавах, зокрема сплаву FeСо). 

Розраховані значення n наведено в Таблиці 3.3. Як видно з Таблиці 3.3, n залежить 

від значення спіну і може набувати значення від 34 до 6 залежно від стану сплаву.  

Одержані значення n, особливо для сплаву у вихідному стані, досить великі. 

Проведемо деякі оцінки. ГЦК – комірка містить 4 атоми на комірку. Таким чином, 

атоми заліза сплаву CrMnFeCoNi в середньому будуть займати 4/5 комірок. Отже, у 

випадку максимального значення n=34 при такій оцінці матимемо 34*5/443 

комірки. Таким чином, розмір магнітної неоднорідності складатиме величину, що 

не перевищує 4*4*4 комірки. Якщо зважити на те, що параметр комірки сплаву 

CrMnFeCoNi а0,360 нм [120], то розмір такої неоднорідності не перевищить 1.5 

нм.  

Постає наступне питання. Наскільки реалістична стійка феромагнітна 

взаємодія з урахуванням того, що характер обмінної взаємодії, що обумовлює 

"сильний" магнетизм визначається переважно найближчими сусідами [148]? По-

перше, моделювання атомних структур багатокомпонентних еквіатомних сплавів з 
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точки зору максимуму ентропії [142] показують, що в ГЦК сплавах 

п’ятикомпонентному сплаві, ентропії та умові однорідності розподілу елементів 

47.3% атомів в ГЦК структурі такого сплаву будуть мати в найближчому оточенні 

однакові атоми. Оскільки ймовірність однакових сусідів є досить великою, то 

логічним буде те, що існує ймовірність утворення ланцюжків з трьох і більше 

однакових атомів, що й забезпечують виникнення між ними обмінної взаємодії, 

достатньої для їх магнітного упорядкування. Крім того, проведена оцінка була 

зроблена для максимального спіну у припущенні, що магнітний момент наявний 

тільки на атомах заліза. Розмір таких неоднорідностей, тобто протяжність області 

дії обмінної взаємодії, різко зменшиться, якщо припустити, що спіни, феромагнітно 

упорядковані відносно спіну заліза, наявні на інших атомах (для Со розглянуто в 

[4]). Потрібно відмітити, що розглянута картина, коли магнітні моменти наявні 

лише на певних типах атомів досить нагадує картину, що має місце в розбавлених 

магнетиках. Як було розглянуто в [150] в цьому випадку доцільно використовувати 

теорію перколяції, згідно якої повністю феромагнітний стан буде виникати лише 

тоді, коли концентрація компоненту, здатного нести магнітні моменти буде 

Таблиця 3.3  

Параметри, отримані з аналізу залежностей (Т) („н” – вітка нагрівання, „о” – вітка 

охолодження), 0 – температурно незалежний внесок, Тс – температура Кюрі, m - ефективний 

магнітний момент на атом перехідного металу, S  - розрахований за величиною m середній 

спін (рівняння (3.9)), nK – кількість атомів у кластері, якщо спін магнітоактивних атомів має 

макcимальну величину S max0.7 та n1, n2 та n3 – оцінка кількості атомів заліза у кластері, якщо 

спін атома Fe рівний S1=1.1, S2=1.2, S3=1.4. 

Зразок Вітка 010
6
  

г/см
3 

ТC, 

К 

m, 

B 

S  
nK n1 n2 n3

 

as-cast н
 

10,9 0 6,5 2,8 4 34 29 21 

 о
 

9,7 0 5,7 2,4 34 26 22 16 
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o
C н

 
-0,2 0 3,5 1,3 2 9 8 6 
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6,4 0 3,5 1,3 2 9 8 6 

950
o
C н

 
5,3 159 4,9 2.0 3 19 16 12 

 о
 

-4,0 129 3,8 1.5 2 11 9 7 
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перевищувати перколяційний поріг рс (концентрацію). При концентрації, нижче 

цього порогу має місце утворення кластерів з різною кількістю спінів (на рис.3.17). 

В такому випадку феромагнітний  стан зникає і сплав буде поводити себе подібно 

парамагнетику (суперпарамагнетику) з певним середнім значенням спіну, що 

відрізняється від спіну ізольованого атому. В [150] проаналізовано загальні 

особливості перколяції в найпростішій системі,  що містить лише  дві  складові. 

В той же час, ВЕСи є багатокомпонентними системами, але, як показано зовсім 

недавно [150], теорія перколяції може бути застосована і для них. Результати 

аналізу та моделювання чисто геометричних аспектів перколяційної теорії 

вказують на те, що перколяційний поріг рс для ГЦК сплаву складає величину 

рс=0.198. Таким чином, еквіатомний, п‘ятикомпонентний сплав з х=0.2 знаходиться 

поблизу порогу перколяції (перколяції по положенням, що розглянута в [150]). 

Отже, з геометричних аспектів (з точки зору формування неперервного кластеру) 

такий сплав знаходиться в структурно нестабільному стані (може змінюватися з 

неперервного до обмежених кластерів). При розгляді магнітної структури в такій 

перколяційній теорії слід також врахувати і той факт, що магнітна взаємодія буде 

суттєво визначатися найближчим локальним оточенням. Це підтверджують 

результати розрахунку електронної структури [142], відповідно яким локальні 

магнітні моменти атомів, а отже і характери обмінної взаємодії, суттєво залежать 

від найближчого оточення. Разом з фактором, що концентрація компонентів 

 

Рис. 3.17. – Схематичне представлення розбавленого феромагнетика при 

концентрації магнітної компоненти, нижче концентрації (взято з [149]) 
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знаходиться поблизу "геометричного" перколяційного порогу, залежність обмінної 

взаємодії від локального оточення може призвести до додаткового магнітного 

подрібнення кластерів, навіть і в тому випадку коли їх розмір буде перевищувати 

розмір одного магнітного домену, що є достатньо для одержання феромагнітного 

впорядкування в такій структурі.  

Така ситуація нагадує парамагнітний стан легованих аморфних металевих 

сплавів на основі заліза або кобальту [142]. В цих сплавах деякі з легуючих 

компонент можуть призводити до формування магнітних неоднорідностей, 

внаслідок чого середній локалізований магнітний момент базового компоненту 

виявляється сильно відмінним від локалізованого магнітного моменту цього 

компоненту в чистому, парамагнітному стані. 

У випадку ВЕСів ситуація значно складніша через наявність досить великої 

кількості компонент. Цілком зрозуміло, що характер та розподіл таких магнітних 

неоднорідностей буде досить складний і при температурах, значно вищих за 

температуру Кюрі, серед цих неоднорідностей залишаться лише неоднорідності в 

яких "локальна" обмінна взаємодія є найбільшою. Будь-який вплив зовнішніх 

чинників може легко змінити характер таких неоднорідностей і їх кількість. 

Дійсно, хоча при виготовленні сплав і зазнавав  гомогенізуючого відпалу, 

проте для подальших досліджень з нього вирізалися зразки, з яких потім для 

досліджень магнітної сприйнятливості відділялись кусочки матеріалу. Термічна дія 

при розрізуванні матеріалу та механічний вплив при відділенні матеріалу для 

досліджень цілком логічно переводить ВЕС в нерівноважний стан, що не 

відповідає мінімуму ентропії та однорідному розподілу елементів (тобто 

призводить до утворення значної кількості суперпарамагнітних комплексів). Під 

час відпалу при вимірюваннях та після відпалів при температурах 800
о
С та 950

о
С за 

рахунок дії „ентропійних сил”, а також градієнту концентрації, система 

намагається досягнути рівноважного стану (максимуму ентропії та рівномірного 

розподілу елементів), причому, чим вищою є температура, тим більша така 

ентропійна сила тим більше утвориться комплексів, менших за розміром, що й 

слідує з результатів оцінок.  
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Цілком логічним є те, що зменшення за розміром цих комплексів повинно 

відбуватися за рахунок зміщень атомів, що утворюють такий комплекс, в інші 

положення. Хоча і ВЕСам властива сповільнена дифузія [18], а порівняно малі часи 

відпалу навіть в ізотермічних умовах (близько 30 хв) можуть викликати недовіру 

щодо можливості такого процесу, однак, слід зважити на той факт, що для 

руйнування комплексу достатньо змістити атом в найближче сусіднє положення чи 

то в щільно-пакованому ряді, чи то в сусідній ряд. Оскільки обмінна взаємодія, є 

близькодіюча, то переходу лише одного атому в сусіднє положення є достатньо для 

руйнування цілісності обмінної взаємодії такого комплексу. Очевидно, цьому буде 

значно сприяти і дефектність структури в нерівноважному стані. 

Отже, як видно з результатів моделювання, проведених в [142], та результатів 

моделювання структури, виконаних нами [4], припущення про те, що температурні 

залежності (Т) визначаються суперпарамагнітними кластерами, утвореними 

атомами, що несуть локалізований магнітний момент, виглядає для сплавів з ГЦК 

структурою цілком обґрунтованим. Розглянуті оцінки дали можливість визначити 

кількість атомів у таких кластерах. Зрозуміло, що такі оцінки є наближеними, 

оскільки, як було нами отримано при моделюванні структури шляхом випадкового 

пакування п‘ятикомпонентного ГЦК сплаву (див. [4]), такі кластери будуть 

характеризуватися певним розподілом за кількістю в них компонент. Отже, ці 

оцінки слід пов‘язати з деякою середньою кількістю атомів в таких кластерах. 

Проте, навряд чи в реальній кристалічній структурі можуть виникати такі великі 

кластери, утворені однотипними атомами. Більш реалістично в цьому випадку 

виглядає картина, коли такі кластери утворені з двох і більше типів магнітних 

атомів. Наприклад, розмір кластерів різко зменшується, коли він містить два типи 

атомів, Fe та Со (оцінки наведені вище та в [4]. Хоча і такі оцінки грубі, але вони 

свідчать про реалістичність припущення, що саме кластерні структури і будуть 

визначати температурну залежність магнітної сприйнятливості в парамагнітній 

області.  
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3.6.2. Особливості розподілу магнітних властивостей. 

 

Висока чутливість методу Фарадея дозволяє проводити вимірювання на 

об‘єктах малого розміру. Це, в свою чергу, дає можливість одержати розподіл 

магнітних параметрів. З цією метою, з країв фрагментів BL відділялись шматочки 

матеріалу, для яких і проводилось вимірювання магнітної сприйнятливості. Для 

кожного фрагменту вимірювання були проведені для шматочків, що відкушені з 

двох кінців, тому результати для "кінця" n-го фрагменту були досить слабко 

рознесені по L з результатами "початку" (n+1)-го фрагменту.  

Оскільки при відділення матеріалу мало місце додаткове деформування 

матеріалу, то це давало свій внесок у значення магнітної сприйнятливості та 

обумовлювало певну необоротність залежності (Т). Типові залежності (Т) для 

кусочка, взятого з фрагменту BL1 при L=0 в двох циклах вимірювань, зображені на 

рис.3.18,а. З цього рисунка видно, що деформування матеріалу суттєво впливає на 

величину та характер залежності (Т). Після релаксації наведених мікродеформацій 

вже після першого нагрівання характер залежності (Т) стає подібним до 

залежностей (Т), що можуть бути розглянуті, як залежності Кюрі, або Кюрі-Вейса. 

Слід відмітити, для кусочка, що був відкушений, а потім відпалений при Т=950
о
С, 

необоротність зникає практично повністю (Рис.3.18,б). 

На рис.3.19,а показано величину магнітної сприйнятливості при Т=300 К, 

300, у вихідному (перед першим нагріванням) та кінцевому (після другого циклу 

охолодження) стані від L. 

Подібна залежність магнітної сприйнятливості при Т=900 К, 900, зображена на рис. 

3.19,б. Не вдаючись в деталі механізмів, що визначають значення  та його 

температурні залежності, з рис.3.19 видно, що при відділенні, коли проводиться 

деформування, розподіл  від L практично не залежить від L, але вже після 

першого циклу вимірювань, при нагріванні зразка лише до  900 К, встановлюється 

розподіл  від L, який деяким чином нагадує розподіл (L) (див.рис.3.10, б, г). 
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 Добре відомо, що магнітні властивості матеріалів значною мірою 

визначаються найближчим оточенням, що, як показують розрахунки, властиво і 

ВЕСам [100,120,121]. Тому будь-які мікроспотворення призводять до зміни 

параметрів такої взаємодії. Додаткове деформування та спотворення після першого 
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Рис. 3.18. Залежності (Т) для кусочка з фрагменту BL1 при L=0 в двох 

циклах вимірювань (а) та залежність (Т) для цього ж куска після його 

відпалу при 950
о
С на протязі 30 хв.. 

 

 

 
 

а б 

Рис.  3.19. Розподіл значення магнітної сприйнятливості при температурі 

Т=300 К, 300, (а) та Т=900 К, 900, (б) в першому циклі нагрівання 

(світлі кружки) та в другому циклі охолодження (чорні кружки).  
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цикла нагрівання відпалюються і залежність  від L вже бути визначатися тим 

вихідним локальним характером мікроспотворень, що існували у ВЕСах до цього, в 

тому числі і за рахунок різних розмірів атомів. Можна припустити, що значною 

мірою такий характер розподілу буде визначатися певним типом ближнього 

порядку, який встановлюється при виготовленні (розливці) матеріалу, що і 

знаходить відображення на залежностях (Т).  

На рис.3.20 показано розподіл таких моментів вздовж зразка довжиною L=5 

см. Причому, наведені на рис.3.20 магнітні моменти визначені при першому 

нагріву та при другому охолодженні. Як видно, магнітний момент визначений для 

температурного інтервалу 300-700К в першому циклі нагріву дещо вищий, 

порівняно з магнітним моментом, визначеним в другому циклі охолодження для 

температурного інтервалу 300-800К. При температурах вищих за  700К має місце 

певна трансформація структури, що розглядалось в цьому розділі. На жаль, 

накладання додаткового деформаційного впливу при відділенні зразків для 

магнітних вимірювань не дає можливості однозначно встановити причини такої 

залежності, особливо у вихідному стані. Жодна з залежностей параметрів, 

визначених по дифракційним дослідженням, по довжині такого зразка не корелює з 
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Рис. 3.20 Розподіл магнітних моментів по довжині зразка L ВЕСу FeCrCoNiMn, 

одержаних із апроксимації залежністю Кюрі в першому циклі вимірювань (темні 

квадрати) та в другому циклі охолодження (світлі кружки) кривих (Т).  
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залежністю (L). Причин може бути тут декілька. Крім не контрольованого впливу 

при відділенні зразків, слід враховувати той факт, що рентгенівські дослідження 

проведені для цілого фрагменту, вирізаного з довгого зразка, і є фактично 

результатом "усереднення" структури з центральної частини. Магнітні ж  

дослідження проведені для країв кожного з фрагментів, тобто є більш локальною 

характеристикою. Але певна кореляція у вихідному стані виявляється для 

залежності мікротвердості НV(L) (див. рис.3.13). Зокрема по положенню, максимум 

НV(L) співпадає з максимальним значенням  у вихідному стані (в першому циклі 

нагрівання).  Низькотемпературний відпал в процесі двох циклів вимірювань 

призводить до практично не залежного від L значення магнітного моменту , що 

складає величину біля 6В по всій довжині зразка. Дещо нижче значення  (біля 

п‘яти магнетонів бора) може бути обумовлено сегрегацією певних 

неконтрольованих домішок на одній з поверхонь злитку. 

Зваживши на те, що розподіл компонентів по довжині зразка не виявляє 

суттєвого відхилення від деякого рівноважного (див.рис.3.9). З урахуванням впливу 

відпалів на магнітні властивості, що встановлені в ході досліджень, можна вважати, 

що характер розподілу магнітного моменту по довжині визначається 

неоднорідністю характеру розподілу ближнього порядку. А розподіл БП 

встановлюється в процесі одержання сплаву, вирізування з нього зразків та 

відкушування матеріалу для магнітних вимірювань. Під час низькотемпературного 

відпалу при вимірюванні, частково неоднорідність такого розподілу знімається. 

Повністю однорідний в статистичному розумінні характер ближнього порядку, що 

повинен бути властивий твердим розчинам, може бути досягнутий лише в 

результаті відпалів при більш високих температурах, що і підтверджено за 

результатами магнітних досліджень. 

 

3.7. Особливості електротранспортних властивостей ВЕСів у вихідному 

стані 

Результати досліджень електротранспортних властивостей CrFeCoNiMn та 

CrMnFeCoNi2Cu опубліковані в [1-4]. Додаткові дослідження питомого 



104 

 

електроопору, температурних залежностей електроопору повністю підтвердили ці 

результати.  Крім цих сплавів, електроопір було досліджено і для ВЕСів складу: 

TiZrHfVNb та Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10. Ці два ВЕСи характеризуються ОЦК 

структурою, і як видно, їх склад повністю відрізняється від двох попередніх. 

Температурні залежності електроопору для усіх чотирьох ВЕСів наведені на 

рис.3.21, а в табл. 3.4 наведено значення їх питомого електроопору при кімнатній 

температурі, 300, та величину температурного коефіцієнту опору (ТКО) при цій 

температурі. 

Як видно з табл.3.4., питомий опір 300 досліджених ВЕСів є значним.  Однак, 

незважаючи на те, що склад сплавів та їх структура сильно відрізняються, 

відмінність у значеннях 300 для них не перевищує 20-30%. В той час як окремі 

складові, що входять у ці сплави можуть відрізнятися за питомим опором в 

декілька раз, а то й на порядок. Крім цього, ТКО ВЕСів на порядок менше за ТКО 

чистих металів. Це видно з табл.3.5, яка містить дані, взяті із [120,141,164], про 

структуру,  та ТКО  металів, що входять у досліджені ВЕСи. Крім того, значення 

300 ВЕСів значно перевищують питомий опір чистих металів. Виключення складає 

Mn, у якого  його низькотемпературної модифікації значно перевищує  ВЕСів. 

Однак більш щільні кубічні ГЦК та ОЦК модифікації Mn мають питомий опір, 

менший за  ВЕСів. 
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Рис. 3.21 Температурні залежності нормованого електроопору R/R300 ВЕСів: 

CrFeCoNiMn (1), CrMnFeCoNi2Cu (2), TiZrHfVNb (3) та Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10 

(4). 
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На сьогодні, незважаючи на велику кількість відомих ВЕСів, дослідження 

електричних властивостей проводились не часто і для не великої кількості з цих  

складових. Переважно такі дослідження проведені на сплаві, загального складу 

AlxCoCrFeNi [94,115,123,152]. Деякі з результатів, одержаних у цих роботах (для 

х=0 та 2) також наведені в таблиці 1. Крім даних сплавів, в цій таблиці наведені 

дані про питомий опір та температурний коефіцієнт опору ще декількох сплавів, 

що досить близькі за складом до складу ВЕСів. Відмітимо, що дослідження 

температурної залежності електричного опору сплаву CrMnFeCoNi наведені лише 

в [120]. Наявно ще декілька робіт, що містять дані про електротранспортні 

властивості ВЕСів [164, неопубліковані результати]. Тому цілком зрозуміло, що ця 

проблема мало вивчена, а одержані експериментальні результати можна вважати 

новими.  

З результатів, що наведені в табл.3.4, слідує, що існує тенденція до зростання 

питомого опору сплавів при збільшенні кількості в ньому компонентів. Однак, 

навіть для сплавів одного складу, електроопір та його температурна залежність 

можуть суттєво відрізнятися (в таблиці див. дані для сплавів CoCrFeNi та 

CoCrFeNiAl2). Для прикладу, концентраційна залежність (х) сплавів AlxCoCrFeNi 

у огляді [21] розглядається як лінійно зростаюча, що різна для ГЦК– та ОЦК–  

однофазних областей. Такий висновок був зроблений на основі експериментальних 

результатів, що містяться в [94]. В той же час, концентраційна залежність (х) за 

результатами роботи [115] та іншої роботи цих авторів [94], є зовсім іншою. У 

[152] залежність (х) відрізняється від подібною залежністю із роботи [94]. 

Причому, як відмічено у [152], різниця в  може досягати 30%. Основною 

причиною цього в [152] відмічають різні умови одержання сплавів та послідуючої 

обробки, що обумовлює формування різних структур, в тому числі і до формування 

інтерметалічних включень та областей з різним для даного методу виготовлення 

ближнім порядком (за рахунок різних значень ентальпій НАВ між елементами).  

Можна бачити, що у випадку трьохкомпонентного сплаву CoFeNi питомий 

опір найменший (17 мкОмсм), проте, питомий опір чотирьохкомпонентного  

сплаву суттєво буде залежати від складу. Так, відповідно даним Таблиці 1,    
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Табл. 3.4.  

Значення питомого електроопору, 300, та величина температурного коефіцієнту опору 

(ТКО) при кімнатній температурі, для ВЕСів. 

 Структур

а 

а, нм 300, 

мкОмсм 

300,  

10
-4

 К
1

 

 інтервал 

дослідже

нь К 

 

CrMnFeCoNi ГЦК 0,3592(7) 109 4,01 as-cast 77-900 [164], 

неопубліковані 

результати 

CrMnFeCoNi2Cu ГЦК1 

ГЦК2 

0,3600(2) 

0,3630(2) 
113 1,42 

as-cast 77-900 [164] 

TiZrHfVNb ОЦК 0,3385(4) 130 1,15 as-cast 77-900 неопубліковані 

результати 

Ta10Nb20Hf15Zr25Ti30 ОЦК 0,3373(6)  0,91 as-cast 77-900 неопубліковані 

результати 

CrMnFeCoNi ГЦК 0,3590  4,93 рекристал. 2-400 [120] 

CoCrFeNi ГЦК  142 6,2 as-cast  [94] 

 ГЦК  147 6,2 гомоген.  [94] 

 ГЦК  106 - гомоген.  [115] 

 ГЦК  114 3.6 as-cast 300-1300 [152] 

CoCrFeNiAl2 ОЦК  211 2,3 as-cast  [94] 

 ОЦК  163 0,8 гомоген.  [94] 

 ОЦК  156 - гомоген.  [115] 

 ОЦК  120
 

0,58  4.2-360 [123] 

 ОЦК  155
 

0.7 as-cast 300-1300 [152] 

CoFeNi ГЦК 0.3599 17    [101] 

CoFeNiAl0,5 ГЦК 0,3609 75    [101] 

CoFeNiAl ОЦК 0.28824 68    [101] 

CoFeNiMn0.25Al0.25 ГЦК  100  as-cast  [153] 

 ГЦК  110  деформ.  [153] 

 ГЦК(B2)  91  відпал.  [153] 

Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 ОЦК 0.336 46 7,2   [125] 

Co72Ni8B20 АМС  124 3,7   [154] 

Co72Si18B10 АМС  156 1,14   [154] 

Co78Fe2B20 АМС  106 3,41   [154] 

Fe61Co20Si2B1 АМС  162 1,71   [154] 

Fe86B15 АМС  148 1,65   [154] 

Fe64Co21B15 АМС  138 4,35   [154] 
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300 сплаву CoFeNiAl0,5 та CoFeNiAl складає 75 та 68 мкОмсм, відповідно. Проте, 

300 ВЕСу CoFeNiMn0.25Al0.25 складає 100 мкОмсм, хоча в ньому до складових 

CoFeNi додано таку ж сумарну кількість компонент, як і у сплаві CoFeNiAl0,5. У 

випадку сплаву CoFeNiCr 300 є більшим за 100 мкОмсм, і, як видно з таблиці  3.4, 

його значення може змінюватися в межах від 106 до 147 мкОмсм.   

На жаль, дані про питомий електроопір ВЕСу CrMnFeCoNi відсутні, а дані, 

що містяться в таблиці 3.4 (одержаний результат та результат з роботи [120]) хоча і 

дають досить близькі значення ТКО, проте, порівняння наведено на рис.3.21.,  

нормованих температурних залежностей електроопору вказує на те, що 

температурні залежності значно відрізняються при низьких температурах. 

Це можна сказати і про сплави Ta10Nb20Hf15Zr25Ti30, досліджені в даній роботі, 

та сплав Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11, електричний опір якого досліджений в [125]. Обидва 

сплави містять одні і ті ж складові, хоча і в різних концентраціях. 

Характеризуються однофазною ОЦК структурою з близькими параметрами 

комірки, проте мають різні параметри провідності, про що свідчить відмінність 

майже на порядок ТКО. Крім того, сплав Ta34Nb33Hf8Zr14Ti11 виявляє ще й перехід в 

надпровідний стан при Т7 К. На жаль, технічні можливості не дозволили досягати 

таких низьких Т при дослідженні сплаву Ta10Nb20Hf15Zr25Ti30, проте сильна 

відмінність у значеннях ТКО засвідчує, що такий перехід є малоймовірним. Таке 

порівняння і виявлені відмінності, вочевидь, обумовлені різним характером 

ближнього впорядкування у цих сплавах.  

Оцінимоочікувану величину питомого опору у ВЕСах в рамках простої 

моделі Друде-Зоммерфельда. В цій моделі питомий опір: 

2ne

m


 ,       (3.14) 

де m – маса електрону, е – його заряд, n – концентрація електронів провідності,  - 

час релаксації, пов‘язаний з довжиною вільного пробігу l електронів провідності та 

їх швидкістю vF (швидкістю Фермі) простим рівнянням: 



108 

 

Fvl / .      (3.15) 

Припустимо, що у ВЕСах внаслідок наявності атомів різного сорту 

періодичний характер потенціалів розсіювання призводить до того, що довжина 

вільного пробігу електронів буде рівна відстані між сусідніми атомами (для ГЦК 

структури 2/al  , а для ОЦК - 3/al  , де а – параметр елементарної комірки). 

Значення vF пов‘язане з вектором Фермі kF рівнянням: FF kmv )/( . В моделі 

вільних електронів значення kF визначається концентрацією вільних електронів 

(електронів провідності) n: 3/12 )3( nkF  . Таким чином, швидкість Фермі буде рівна:    

   3/12 )3)(/( nmvF   .       (3.16) 

Остаточно для електроопору будемо мати: 

lenlne

nmm

lne

mvF

23/2

3/12

2

3/12

2

)3()3)(/( 






.     (3.17)  

Табл. 3.5.  

Значення  та ТКО  металів, питомих питомого електроопору, 300, та величина 

температурного коефіцієнту опору 300 (ТКО) при кімнатній температурі, параметрів 

комірки а. 

Метал Струк-

тура 

а, нм 

(с, нм) 

300, 

мкО

мсм 

300 

10
-3 

К
1 



Д,К 

Метал Струк-

тура 

а, нм 

(с, нм) 

, 

см 

, 

10
-3

 

К
1 



Д, К 

Cr ОЦК 0,2884 15,0 3,0 357 Cu ГЦК 0,3615 1,68 4,33 345 

Mn Куб.  0,8912 
258 1,7 450 

Ti Гекс. 0,2951 

(0,4679) 

58,0 3,0 430 

 Куб.  0,6315 - -   ОЦК 0,3306    

 ГЦК  0,3862 80 1,35  V ОЦК 0,3028 22,0 3,4 399 

 ОЦК  0,2932 69 1,42  Zr ГЩУ 0,3223 

(0,5147) 

46,0 4,35 237 

290 

Fe ОЦК  0,2866 9,7 6,57 478  ОЦК  0,3610   310 

 ГЦК  0,3637    Nb ОЦК 0,3300 15 3,95 276,2 

Co ГЩУ 0,2505 

(0,409

0) 

6,24 6,04 445 Hf Гекс.  0,3197    

 ГЦК  0,3540     ОЦК  0,3615 41 4,4 219 

Ni ГЦК 0,3524 6,84 4,63 76       
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Для оцінки  необхідно знати густину електронів провідності n. Для цього 

використаємо результати досліджень ефекту Холла, наведені в роботі [94]. 

Відповідно даним цієї роботи  n для серії сплавів AlxCoCrFeNi (х=0,25-1,25) лежить 

в межах від 3.910
22

 до 13.310
22

 см
-3

. Для параметру комірки а=0.36 нм та ГЦК 

структури матимемо для нижнього значення n: 

cммкмOмммO 



 





43010430
1036.0)106.1()109.3(

2)14.33(1005.1 8

92193/228

2/13/1234

. 

Тобто, оцінка виявилась майже в 4 рази вищою, ніж експериментальна 

величина . При верхній межі n=13.310
22

 см
-3

 значення  складатиме 190 мкОмсм, 

що є близьким до експериментального значення . 

При зворотній оцінці: для 120 мкОмсм при концентрації носіїв струму 

n=3.910
22

 см
-3

 для довжини вільного пробігу l 0.8 нм, а для n=13.310
22

 см
-3

 – l 2.4 

нм, що є також адекватними оцінками, зваживши на те, що не кожен атом 

ефективно розсіює провідні електрони.  

Подібні ситуація має місце і в аморфних сплавах, які характеризуються 

густиною носіїв струму, близькою до традиційних металевих сплавів, але мають 

вищий опір. Зокрема, питомий опір ВЕСів та їх ТКО близькі до  та  цілого ряду 

аморфних сплавів, що видно з табл.3.4., в якій наведено ці значення для деяких 

аморфних сплавів на основі заліза та кобальту [154]. 

Отже, ВЕСам притаманні  високі значення електричного опору, не зважаючи 

на те, що окремо кожен атом із складових характеризується в чистому вигляді 

значно меншими величинами . В АМС відсутній дальній порядок (ДП), але 

наявний ближній порядок (БП). Причому останній характеризується як і наявністю 

топологічного БП (ТБП), так і хімічного БП (ХБП) [155]. Електротранспортні 

властивості електроопору АМС визначаються його ТБП, а ХБП може призводити 

лише до наявності певних особливостей як в залежностях (Т), так і в абсолютних 

значеннях електричних характеристик. В той же час, ВЕСам однозначно 

притаманний ДП, що стосується БП, то цілком логічним буде наявність у них 

певного ступеня ТБП, пов‘язаним з упорядкованим розміщенням атомів у просторі. 

В той же час ХБП у ідеальних твердих розчинах буде відсутній. Проте, в реальних 
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металічних системах, внаслідок різних значень ентальпій НАВ взаємодії між 

елементами, можуть виникати області з особливим типом ХБП. Наявність цих 

областей буде знаходити відображення, але, як і у аморфних металевих сплавах, у 

вигляді особливостей на залежностях (Т) (а також і в абсолютних значеннях ). 

Саме з цієї точки зору і слід розглядати одержані на сьогодні результати 

досліджень електротранспортних властивостей ВЕСів.  

Один з таких ефектів – це наявність мінімуму електроопору, що у ВЕСах 

проявляється при Т декілька десятків Кельвінів [154]. Для традиційних металевих 

систем такий мінімум виникає при досить низьких температурах (декілька 

Кельвінів) і його природа зумовлена Кондо-ефектом. В АМС такий мінімум може 

виникати при вищих температурах: десятки Кельвінів і навіть може виявлятися в 

деяких АМС і при кімнатних температурах [154]. Якщо природа Кондо-мінімуму 

може бути описана як наслідок додаткового розсіювання на магнітних домішках, то 

для пояснення природи мінімуму в АМС застосовують різні механізми [154]. Серед 

цих механізмів – ефекти локалізації. Невпорядкована структура АМС може 

призвести до відомої локалізації Андерсона, обумовленою розмиттям зони 

провідності. Однак, як було обгрунтовано в [154], прояв локалізації Андерсона в 

АМС на основі 3d-металів малоймовірний. Проте, в таких матеріалах може 

проявлятися так званий механізм слабкої локалізації (СЛ) [154], що призводить до 

квантової
 

поправки
 

до
 

металічної
 

провідності,
 

обумовленої
 

хвильовими
 

властивостями
 
електрона,

 
що

 
проявляються

 
на

 
фоні

 
дифузного

 
руху

 
при

 
великій

 

кількості
 
джерел

 
пружного

 
розсіювання. Умовою виникнення такої поправки є 

умова
 
lelі(Т), де le – довжина пружного розсіювання, при якому електронна хвиля 

зберігає фазу, а lі(Т) – температурно-залежна довжина непружного розсіювання, 

при якій відбувається зсув фази. Описано це явище в [156,157] та розглянуто для 

низки АМС в [154]. 

На жаль, низькотемпературна границя досліджень залежностей R(T) в даній 

роботі обмежувалась температурою рідкого азоту – 77 К, то для сплавів, залежності 

яких зображені на рис.3.21., мінімум електроопору не спостерігався. Тому, 

використаємо для аналізу результати досліджень залежностей R(T) ВЕСів 
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CrMnFeCoNi та CoCrFeNiAl2 з робіт [120] та [94], відповідно. Обробку наведених 

залежностей проведемо з використанням процедури, що була використана в [154] 

для аналізу подібних ефектів в АМС. 

Відповідно [154], якщо система є не однорідна і характеризується наявністю 

двох областей, одна з яких характеризується "традиційними" механізмами 

розсіювання носіїв струму (наприклад, електрон-фононним), а в іншій – 

проявляються ефекти СЛ наближено може бути представлена у вигляді суми: 

r(T)=rБ(T)+r(T),
  
      

   
(3.18) 

де r(Т)=R(Т)/R300 – нормований електроопір, rБ(T) – внесок від електрон-фононного 

механізму розсіювання (так звана Больцманівський внесок), а r(T) – внесок від 

ефектів СЛ. У випадку коли ефекти СЛ зникають (при Т>T0) , то температурна 

залежність електроопору буде визначатися rБ(T), що для більшості металевих 

систем при високих Т буде характеризуватися лінійною залежністю. Якщо відома 

ця залежність (її можна одержати шляхом апроксимації r(Т)=а0+а1T 

експериментальної залежності при високих Т та інтерполяцією її в область низьких 

Т), то різниця між експериментальним значенням і лінійною функцією і буде 

давати температурну залежність r(T), яка у випадку СЛ повинна мати вигляд: 

r(Т)=е0+е1/2Т
1/2

.      (3.19) 

На рис.3.22. показано температурні залежності r від Т
1/2

 для ВЕСів 

CrMnFeCoNi та CoCrFeNiAl2, що одержані із залежностей R(Т) з робіт [120] та [94], 

відповідно (нормовані температурні залежності r(Т)=R(Т)/R300 показані на вставці 

до рис.3.22). Як видно з рис.3.22, лінійна область у координатах r від Т
1/2

 є досить 

протяжною, а відхилення можна віднести до характерного для більшості 

металічних систем відхилення r(Т) від лінійної температурної залежності при 

низьких температурах. 

Одержані апроксимаційні параметри дозволяють провести оцінки за якими 

можна зробити перевірку нашого припущення про наявність СЛ у ВЕСах. Детально 

величини, для яких робляться оцінки, описані у [154,156], тому приведемо їх без 

виведення. Апроксимаційні параметри, а0, а1, е0 та е1/2 наведені в таблиці 3.6.  



112 

 

Залежність (3.18) при наявності внеску (3.19) передбачає наявність мінімуму
 

електроопору при температурі Tмін
обч

, яку можна знайти з виразу: 

2
12/1 )]2/([ aeT

обч

мін  ,      (3.20)
 
 

Температуру Т0, при якій внесок Т
1/2

 зникає, можна отримати з умови 

r(T)=0: 

2

2/100 ]/[ eeT  .      (3.21) 

Об‘ємний вміст v областей, в яких виникає СЛ: 

*

3000






e
v ,        (3.22)  

де граничне значення, питомого опору для розупорядкованого металу, 
*
, складає 

величину 200300
 
мкОмсм (зазвичай вважається 200 мкОмсм).  

Оціночні за апроксимаційними параметрами величини Тмін, Т0 та v для 

=120 мкОмсм та 
*
=200 мкОмсм наведені в таблиці 3.6. Тмін для обох сплавів на 

експериментальних кривих виявляється при Т30 К. Різниця між обчисленою та 
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Рис. 3.22 Залежності r від Т
1/2

, одержані при обробці залежностей r=R/R300 від 

температури Т для ВЕСів CrMnFeCoNi (білі квадрати) та CoCrFeNiAl2 

(чорні квадрати) з робіт [120] та [94], відповідно. Залежності r від Т з [120] 

та [94] зображені на вставці (позначення ті ж само). Прямі лінії – результат 

відповідної апроксимації, виконаний в роботі (коефіцієнти наведені в 

таблиці 3.6).  
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експериментальною величиною зумовлена спрощеним наближенням про 

інтерполяцію лінійної залежності в область низьких температур. Щодо v, то його 

значення мале, але цілком реалістичне. Проте,  оцінки не дають підтвердження 

того, що СЛ є відповідальною за мінімум електроопору. Основним підтвердженням 

цього повинно бути виконання умови: lelі(Т), де при сильному розупорядкуванні 

le практично рівне міжатомній віддалі (0.3 нм). 

Для визначення lі знову ж таки використаємо рівняння з [156]. Деякий 

коефіцієнт і зв‘язаний з довжиною дифузії Li рівнянням Li=іТ
-1/2

. В [156] при 

умові, що СЛ виникає в областях з об‘ємним вмістом v, але у вигляді 

мікроскопічних утворень, тобто є фактично областю окремої фази (що має підстави 

для ВЕСів у яких часто випадають включення різних фаз) наведено вираз для 

оцінки і у вигляді: 

2/1300

2

2

2 *

e

ve
i









,       ( 3.23) 

Оскільки, Li
2
=1/2lile, то оцінивши і, можна оцінити і довжину li прийнявши, 

що le0,3
 
нм – порядок міжатомної віддалі. Така оцінка величин Li та li при 

температурі Т=10 К дана в таблиці 3.6.
 
Як

 
видно,

 
li

 
виявилось

 
меншим

 
за

 
le.

 
Таку

 

особливість
 

слід
 

розглядати
 

як
 

наслідок
 

кластерних
 

особливостей
 

процесу
 

інтерференції,
 

описаного
 

вище. У відповідності з [156], траєкторія, по якій 

здійснюється інтерференція електронних хвиль буде обмежена розміром кластеру. 

Таблиця 3.6  

Апросксимаційні параметри ВЕСів CrMnFeCoNi (А) та CoCrFeNiAl2 (В) 

 a0 a1,10
-4

, 

K
-1 

e0,10
-

3
 

e1/2,10
-

3
K

-1/2 

Tмін, 

K
-1

 

T0,

K
-

1
 

v, 

об.% 

li(10K), 

нм 

liK(10K), 

нм 

liK(T0), 

нм 

А 0,8448 5.20 53.5 5.47 28 95 3 0.16 6.2 0.6 

B 0,9690 1.30 12.8 2.17 70 35 1 0.06 5.8 1.7 
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В цьому випадку, як показано в [156], величина і матиме вигляд: 

2/1300

23/2

2

2
* *

e

ve
i









,      (3.24) 

де  - деякий
 
коефіцієнт

 
(1). 

Розрахунок довжини непружного розсіювання в такому випадку, liК, для 

=0.5 дає задовільний результат, оскільки при Т<Т0 (Т=10К) виявляється, що 

lelі(Т) (див. таблицю 3.6). Слід сказати, що оцінка liК для Т=Т0 призводить до 

простого співвідношення )( 0Tll ie  , що є не достатнім для інтерференції, а отже СЛ 

подавляється. 

Які ж можливі причини виникнення СЛ? Розглянуті сплави, та більшість 

інших ВЕСів складаються переважно з перехідних металів – металів з 

незаповненими d-оболонками. Як відомо d-зона є вузькою, то участь в 

електропереносі приймають переважно електрони з широкої sp-зони, оскільки 

ефективна маса d-електронів суттєвою, порівняно з ефективною масою sp-

електронів. Однак, оскільки густина станів N(E) в d-зоні є досить велика, то завжди 

існує ймовірність розсіювання sp-електронів у вільні d-стани, так зване Мотівське 

sd-розсіювання. Очевидно, як міжзонне таке розсіювання буде проходити по 

непружному механізму – зі зміною енергії електронів провідності, а розсіювання 

при переході із зайнятих sp-станів у вільні sp-стани – по пружному механізму. 

Інтенсивність непружного sd-розсіювання буде визначатися густиною d-станів, 

Nd(E). Як показують розрахунки електронної структури ВЕСу CrMnFeCoNі [142], 

магнітний стан атомів, а отже і парціальні електронні структури кожного із атомів, 

досить сильно залежать від локального оточення. Тому слід припустити, що саме 

ця причина, тобто локальний характер найближчого оточення і може призводити 

до певного типу парціальної структури атому, або і атомів, що і сприяє до 

виникнення СЛ лише в певній кластерній області, утвореній таким локальним 

оточення. 

Таким чином, дослідження електричних властивостуй, їх аналіз та оцінки 

вказують на те, що основний внесок в розсіювання електронів провідності у ВЕСах 
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обумовлений невпорядкованою атомною структурою, що абсолютно відповідає за 

механізм розсіювання в традиційних металевих сплавах. Проте, невпорядкована 

структура, її локальні особливості та характер ближнього впорядкування можуть 

знаходити відображення, як певні особливості на температурних залежностей 

електричного опору, що підтверджується результатами досліджень впливу 

деформації на електричні властивості. 

 

3.8. Структура сплаву CrFeCoNiMn за результатами малокутового 

розсіювання рентгенівських променів 

 

Дослідження структурних особливостей ВЕСів методом малокутового 

розсіювання рентгенівських променів (МКРР) не зустрічаються. Найчастіше цей 

метод застосовувався для виявлення неоднорідностей в структурі аморфних 

металічних сплавів.  

Оскільки дослідження методом МКРР проводяться на просвіт, то товщини 

об‘єктів досліджень вибираються такими, щоб забезпечити необхідний для 

реєстрації коефіцієнт проходження рентгенівських променів. Тому для досліджень 

as-cast сплав CrFeCoNiMn було прокатано до рівня деформації 90%. 

Деформування було здійснено на зразках прямокутної форми розмірами 11 мм
2
 

(зразок 1) та 20.8 мм
2
 (зразок 2), вирізаних з масивної заготовки. На рис. 3,а 

наведено МКРР-залежності для цих зразків. Для зразка 1 спадна залежність 

інтенсивності J від вектора розсіювання  sin)/2(K  ( - довжина рентгенівського 

випромінювання,  - кут розсіювання) змінюється широким піком при великих 

значеннях К. На відміну від цього, для зразка 2 така залежність є монотонно 

спадною у всьому представленому інтервалі значень К. Обидва типи особливостей 

МКРР залежностей спостерігалися в деяких аморфних сплавах на основі заліза 

[159-161]. Наявність протяжного піка пов‘язують з флуктуаціями електронної 

густини, що в аморфних сплавах виникають під час гартування [159], а наявність 

монотонної спадної залежності слідує з класичного розгляду Гіньє явища МКРР. 
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Більш складний розгляд такої залежності полягає у розгляді кореляційних функцій, 

або наявності розподілу неоднорідностей за розміром [160,161]. 

Для експериментальної залежності 2 виявляється досить протяжна область 

значень К, в якій залежність logJ vs. K
2
 є лінійною (рис.3,б). Саме така залежність 

одержується у класичному випадку розрідженої монодисперсної системи. 

Зваживши на те, що в цьому випадку: 
















3
exp

2
0

2RK
JJ e ,        ( 3.25) 

де Jе – множник, що залежить від інтенсивність первинного пучка, концентрації 

неоднорідностей, різниці електронних густин матриці та неоднорідності, R0 – 

електронний радіус інерції, залежний від форми частинок (для сферичних частинок 

RRR 77.05/30  , де R – радіус частинки).  

Апроксимація прямолінійного участку на рис.3.23. б дозволила одержати, що 

R04 нм, у випадку сферичних неоднорідностей дасть їх розмір R5 нм. Цілком 

зрозуміло, що така оцінка є неточною, оскільки проведена лише в припущенні 

монодисперсної системи. Більш реалістична картина може бути одержана при 

використанні процедур обробки, описаних в [159-161]. Але сам факт наявності 

неоднорідності нанометрового розміру з одержаних даних є цілком очевидним. 
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Рис. 3.23. МКР криві для зразків CrFeCoNiMn (а) та залежність lnJ від К
2 

для 

зразка 2 (б). 
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Постає питання, чому прокатка до близьких значень деформації призвела до 

різної поведінки J vs. K для двох зразків (рис.3.23,а)? Найбільш ймовірною 

причиною цього є різний вихідний розмір зразків. Зразок 1 характеризується 

меншою шириною та більшою товщиною. При прокатці величина деформації країв 

зразка буде інтенсивною і може призвести до утворення розгалуженої дефектної 

структури. Така ж дефектна структура виникає і при деформації зразка 2, але 

оскільки він є ширшим та тоншим, то питома доля цих областей буде меншою, 

порівняно із зразком 1. Оскільки МКРР результати були одержані з центральної 

частини зразків, то у випадку зразка 1 в малокутовому розсіюванні приймає участь 

і дефектна краєва структура, а в зразку 2, вихідний пучок локалізується на 

центральній області, де така краєва дефектна структура відсутня. Слід сказати, що 

положення піка на рис.3,а відповідає куту (2)2.3
о
, та у відповідності з рівнянням 

Вульфа-Брега дає характерний розмір d4 нм, що співрозмірно з оцінкою 

неоднорідностей за результатами досліджень іншими методами.  

 

3.9. Загальні зауваження щодо однорідності структури вихідних зразків 

 

Проведені дослідження структури та властивостей вихідних зразків є 

важливими, оскільки вони дають можливість визначити ті ефекти, що можуть 

виникати у матеріалах за рахунок чисто технологічних факторів та за рахунок 

власне ефектів, обумовлених структурою твердого розчину. 

Одержані результати показують, що структура вихідних зразків є 

неоднорідною, що може бути зумовлено відомими механізмами формування 

сплавів із розплаву. Оскільки кінцевим етапом формування структури ВЕСів є 

розливання рідкого сплаву у форму, то слід передбачити, що структура злитку, 

буде визначатися характером тепловідводу при охолодженні, навіть у випадку 

порівняно великих швидкостей охолодження, що реалізується при розливанні 

ВЕСів невеликої маси у форму з міді, матеріалу з великою теплопровідністю.  

Однією з основних причин виникнення різного роду неоднорідностей у 

вихідному стані є метастабільність ВЕСів при низьких температурах. В роботах 
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[86,130] були спроби пояснення особливостей структури ВЕСів в залежності від 

умов виготовлення. Дослідження впливу довготривалого (до 1000 годин) 

відпалювання сплаву CrFeCoNiMn при 700
о
С, проведені в [139], виявляють 

утворення в ньому збагаченої Cr -фази після 500 годин відпалу. Подібні 

результати остаточно були підтверджені в [33]. Відповідно одержаним результатам 

фаза CrFeCoNiMn є термодинамічно стабільною при 900
о
С і вище, проте 

розкладається при довготривалому (500 днів) відпалі при температурах 500 та 

700
о
С. Температурний інтервал термодинамічної стабільності узгоджується і з 

результатами розрахунку фазової діаграми сплаву CrFeCoNiMn [68], які показують, 

що така фаза є темодинамічно стабільною при Т вищих за 600
о
С.  

Одну з причин метастабільного стану при низьких температурах можна 

одержати з простого термодинамічного розгляду. Якщо розглянути ентропійний 

внесок у вільну енергію GS, що визначається виразом: 

mixS STG        (3.26) 

Якщо GS  залежний від температури, як -ТSmix то ентропійний внесок, який 

стабілізує структуру твердого розчину ВЕСів, буде знижуватися по мірі пониження 

температури. Конкурування ентальпії змішування Hmix та ентропійний внеску 

виражені в різних критеріях формування ВЕСів (див. розділ 1.2) Один із них 

параметр 
mix

mix

H

ST




 , який для сплаву CrMnFeCoNi понижується зі значення =5.8 

при TM=1801 К (середня температура топлення компонент цього сплаву) до 0.96 

при Т=300К. Емпіричний критерій для формування ВЕСів вважається 1.1. В 

такому випадку, зниження температури призводить до зниження ентропійного 

внеску, що може бути причиною розпаду твердого розчину.  

Подібна ситуація має місце у випадку аморфних сплавів. Але на відміну від 

останніх, термодинамічна стійкість ВЕСів зростатиме по мірі збільшення 

температури. При пониженні температури, будь-який неоднорідний вплив 

зовнішніх чинників, наприклад, градієнт температури, що виникає у злитках при 

формуванні ВЕСів в умовах метастабільного стану або поблизу нього буде 

відбуватися таким чином, щоб понизити енергію системи. Найшвидше це буде 
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відбуватися за рахунок змін характеру БП, тому і не дивно, що структура злитків 

буде однорідною в цілому (принаймні по складу), але характеризуватися 

неоднорідністю в характерах БП. 

На рис.3.24 зображена добре відома в матеріалознавстві [151] структура 

злитку. Очевидно, така структура буде мати місце і при формуванні ВЕСу, а її 

характер бути знаходити відображення навіть і при гомогенізуючих відпалах. 

Цілком зрозуміло, що багатокомпонентність матеріалу може знаходити 

відображення і в характері ближнього порядку, навіть і в тому випадку, коли 

усереднений склад буде близьким до номінального. Звідси слідує, що розподіл 

структурних параметрів буде визначатися яким чином у злитку вирізаний зразок 

для досліджень. Іншим фактором, що може вплинути на структуру вихідних зразків 

– це вирізання із злитку зразків для досліджень. Тепловий та певний механічний 

вплив, особливо для зразків малих розмірів, може суттєво змінити структуру, та 

характер його неоднорідності, однак цей фактор практично не контролювався. В 

цьому відношенні цікавими є результати роботи [162], де проведено дослідження 

розподілу структури, складу та мікротвердості по радіусу дроту, діаметром 16,5 

мм, одержаного із злитку шляхом волочіння із загальною зміною діаметру 

(обтисненням) на 60%. Виявляється, що мікротвердість на поверхні на 15% нижче, 

ніж біля осі, що пов‘язується з динамічним відпалом при волочінні. Цей приклад і 

показує значну роль технологічних факторів. 

Дослідження параметрів мікроструктури та характеру розподілу фізичних 

 

Рис. 3.24. Структура стального злитку [151] 



120 

 

властивостей на прикладі мікротвердості та магнітної сприйнятливості однозначно 

вказують на те, що неоднорідність структури впливає і на величину фізичних 

властивостей. Характер розподілу неоднорідностей (різна структура, 

мікронапруження, дефектність і т.д.) не дає можливості визначити перевагу того чи 

іншого параметру на властивості. Якщо для пластини сплаву зміни мікротвердості 

пояснюються з точки зору характеру текстури, то у випадку зразків у вигляді 

брусків, розподіл мікротвердості лише наближено може бути пояснений як 

наслідок впливу мікронапружень, або дефектів пакування. Отже, вплив такого типу 

структурних неоднорідностей є комплексним.  

Цілком зрозуміло, що уникнути такого типу неоднозначності можна було б 

провівши рекристалізаційні відпали, як це, наприклад, зроблено в роботах [138, 

144], проте в цьому випадку втрачається та інформація, що може визначати 

властивості матеріалів в умовах масового промислового застосування, оскільки 

досягти повністю однорідного стану в таких умовах практично не можливо. Тому, 

в подальшому, при розгляді різного роду фізичних властивостей і буде прийматися 

до уваги вплив неоднорідності структури на ці властивості. 

 

3.10. Висновки до розділу 3 

 

1. Методами рентгенівської дифракції показано, що параметри структури 

(текстура, розмір кристалітів, мікроспотворення, густина дефектів пакування) 

мають неоднорідний розподіл по зразках високоентропійних сплавів, що може бути 

обумовлено як неоднорідністю таких параметрів, що виникає в процесі отримання 

злитків, так і в процесі виготовлення зразків для досліджень. Такі неоднорідності 

структурних параметрів знаходять відображення на розподілі властивостей 

матеріалів (мікротвердість, магнітна сприйнятливість). Оскільки жоден з 

одержаних параметрів структури не виявляє кореляцій зі зміною фізичних 

властивостей, принаймні мікротвердості та магнітної сприйнятливості, то можна 

стверджувати, що неоднорідність розподілу фізичних властивостей пов’язана не з 

одним параметром структури, а визначається їх комплексним впливом. 
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2. Результати прямих спостережень структури методами растрової та 

оптичної мікроскопії підтверджують неоднорідну будову ВЕСів, встановлену 

методами рентгенівської дифракції. Проте, як було встановлено за результатами 

досліджень елементного складу, відхилення вмісту кожного з компонент сплавів не 

перевищує 0.2-0.3 ат.% від номінального. Зваживши на значний обсяг отриманих 

даних про елементний склад, можна стверджувати, що неоднорідність структури 

при фіксованому складі може бути пояснена тільки утворенням неоднорідного 

розподілу ближнього порядку, в результаті дії тих чи інших зовнішніх чинників.  

3. Температурні залежності магнітної сприйнятливості можуть бути 

трактовані з точки зору утворення феромагнітних кластерів, що містять декілька 

магнітоактивних атомів. Обмінна взаємодія зберігає упорядкування спінів у 

середині таких кластерів, хоча сам сплав проявляє парамагнітні властивості. 

Показано, що  в такому випадку має місце не парамагнітний, а суперпарамагнітний 

стан. Неоднорідний розподіл магнітних властивостей (магнітних моментів) у 

матеріалах добре узгоджується з припущенням з неоднорідністю розподілу 

ближнього порядку, встановленого в результаті структурних досліджень.  

4. Дослідження електричних властивостях, їх аналіз та оцінки вказують на те, 

що основний внесок в розсіювання електронів провідності у ВЕСах обумовлений 

невпорядкованою атомною структурою, що абсолютно відповідає за механізм 

розсіювання в традиційних металевих, зокрема аморфних, сплавах. Проте, 

невпорядкована структура, її локальні особливості та характер ближнього 

впорядкування можуть знаходити відображення, як певні особливості на 

температурних залежностей електричного опору. 
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РОЗДІЛ 4. Вплив різних типів деформації на структуру та властивості 

ВЕСу FeCrCoNiMn 

 

Дослідженню впливу деформації на властивості ВЕСів присвячена низка 

робіт [37,138,143,144,162]. Метою деяких з цих робіт є дослідження механічних 

характеристик, зокрема параметрів, що визначають міцність, характер руйнування, 

особливості механізмів деформацій тощо [138,143,144]. В цьому випадку 

проводяться дослідження переважно деформацією розтягу або стиснення. В деяких 

роботах досліджено вплив деформації вальцюванням на властивості та структуру 

ВЕСів [37,138,143], в тому числі і сплаву FeCrCoNiMn [138,143]. Зовсім недавно 

з‘явились результати і по дослідженню деформації волочіння на структуру та 

властивості (твердість) сплаву такого складу [162].  

Зваживши на те, що на сьогодні ВЕСи формуються у вигляді злитків 

невеликих розмірів, останні два типи деформацій особливо важливими є для 

технологічного використання ВЕСів. Наявні результати одержані переважно для 

недеформованих зразків, які попередньо були піддані рекристалізованому відпалу. 

Нижче розглянуті результати впливу деформацій, одержані для зразків, що вирізані 

з масивного злитка без додаткового рекристалізаційного відпалу. Цей факт досить 

важливий, оскільки може значно збільшити "технологічність" даного матеріалу. 

Результати, розглянуті в цьому розділі, опубліковані в [1,3,9], і основні висновки 

використані в [6]. 

 

4.1. Результати експериментального дослідження впливу деформації 

вальцюванням на властивості ВЕСу FeCrCoNiMn 

 

При пластичній деформації зразків шляхом холодного вальцювання 

деформацію (обтиснення) , визначали як: =(d0-d)/d0100 (%), де d0 та d – товщини 

вихідного та вальцьованого зразків, відповідно.  

На рис. 4.1 показано серію дифрактограм, одержаних від сплаву CrMnFeCoNi, 
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деформованого до різних значень . З дифрактограм видно, що зі збільшенням  

має місце зміна текстури досліджуваних зразків. В цьому випадку інтенсивність 

піку (111) зростає, а (200) – зменшується. Отже, якщо у вихідному стані характер 

текстури є не однорідним, що показано в п.3.1, то деформація призводить до 

перебудови текстури і вирівнюванні її по зразку. Повністю характеристики 

текстури із цих досліджень не визначались. Розрахунок параметру ГЦК гратки, а, 

при різних деформаціях показав, що а не змінюється і в межах похибки є 

практично тим же, як і до деформації. 

На рис.4.2 показана еволюція питомого електроопору 300 при Т=300 К зі 

збільшенням величини деформації . За точність вимірювання питомого опору 

взято рівень 7%, що відповідає точності вимірювання 300 для зразків прямокутної 

форми. На цьому ж рисунку наведено залежність температурного коефіцієнту 

опору (ТКО) 300, визначених при Т=300К, при кожній деформації, для якої 

визначено 300. Як видно, 300 монотонно збільшується в області деформацій 0-

80%, а при більших деформаціях – практично є не змінною. Можна вважати, що в 

межах 300 не залежить від  , проте, враховуючи залежність 300(), можна 

припустити, що в області деформацій 0-80%, має місце незначне зменшення 

питомого опору, що більш стає очевидним при більших деформаціях. Подібні дві 

області виявляються і на залежності термо е.р.с. від  (буде розглянуто нижче). 

Фрагменти температурних залежностей нормованого електроопору R(Т)/R300 

для різних значень  зображені на рис. 4.3. Саме з цих залежностей і визначали 

величини 300. Зваживши на отримані результати, видно, що параметри 

електропору ВЕСу CrFeCoNiMn виявляють незвичну поведінку від деформації 

вальцювання, оскільки зазвичай збільшення деформації  обумовлює збільшення 

300 та зменшення 300.   

На рис.4.4 зображено залежність деформаційної термо е.р.с. ST=ST()ST(0), 

що виникає між еталонним зразком та зразком, деформованим до різної величини 

.  Як видно, додатково до термо е.р.с. між парою двох матеріалів (це має місце в  
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Рис. 4.1. Фрагменти дифрактограм від ВЕСу CrMnFeCoNi після різної 

величини деформації вальцюванням  (відповідні значення  наведені 

біля дифрактограм) 
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Рис. 4.2. Залежність питомого електроопору  та ТКО  при Т=300 К від 

величини деформації . 
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Рис. 4.3. Температурні залежності нормованого електроопору R(Т)/R300 в 

температурній області 77-300 К зразків, вальцьованих до різної величини 

. 
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випадку, коли еталонний зразок є Pb або не деформований ВЕС), виникаєдодаткова 

величина ST, що зростає за абсолютним значенням до 75%. При деформації 

75% ST практично не змінюється, тобто досягає насичення. Тобто, і в цьому 

випадку виділяються дві деформаційні області. Зростання ST в першій області 

можна розглядати як наслідок накопичення різного роду дефектів в деформованій 
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Рис. 4.4. Залежності додаткової деформаційної термо е.р.с. ST від , одержаних 

відносно недеформованого ВЕСу (світлі кружки) та свинцю (темні 

квадрати). 
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Рис. 4.5. Залежність мікротвердості HV від величини деформації вальцюванням  

для зразків, вальцьованих зразків без відпалу (світлі кружки) та зразків 

підданих відпалу перед вальцюванням при 950
о
С протягом 30 хв (темні 

кружки) 
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частині термопари, що є типово для металічних систем [163]. Незмінність ST в 

другій області може свідчити про насичення дефекто-утворення і зміну механізму 

деформації при вальцюванні. Цей результат корелює з даними, одержаними при 

вимірюванні електроопору.  

Крім такої незвичної поведінки 300 та 300 слід відмітити й не типову 

деформаційну залежність мікротвердості HV для зразків підданих деформації 

прокаткою. Така залежність зображена на рис.4.5. Для зразків без відпалу, що 

вирізані безпосередньо зі злитку, має місце зменшення HV до 80% (ни рис.4.5. 

така залежність HV від  позначена світлими кружками), що, як і у випадку 300 та 

300, є аномальним для традиційних металічних систем. Слід відмітити, що 

залежність HV від  попередньо відпалених зразків має дещо інший характер (на 

рис.4.5. – темні кружки): HV при 0% є значно меншою, а залежність HV від  є 

зростаючою у всьому інтервалі деформацій, що узгоджується із результатами 

роботи [138], одержаних для попередньо рекристалізованих зразків ВЕСу 

FeCrCoMnNi. Ще одна особливість: залежності HV від  при деформаціях більших 

за 80% для зразків без відпалу та відпалених співпадають між собою. 
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Рис. 4.6. Типові температурні залежності нормованого електроопору R/R300 

деформованого ВЕСу в температурній області 600-900 К: 1 - перший цикл 

нагрівання, 2 – другий цикл нагрівання. На вставці: ті ж само залежності в 

температурній області 300-900 К 
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Розглянутий вище вплив деформації на значення параметрів електропереносу 

та їх температурну поведінку відноситься або до кімнатної температури, або до 

температури нижче кімнатної. В більш широкому температурному інтервалі (до 

900 К), особливості на залежностях R(Т)/R300 вихідного (недеформованого) ВЕСу 

CrMnFeCoNi відсутні. У ВЕСі CrMnFeCoNi2Cu було встановлено наявність 

необоротних змін (зменшення) електроопору внаслідок термічної дії [164], що 

може бути пов’язано з процесами, які відбуваються в цьому сплаві внаслідок 

наявності в ньому додаткової ГЦК2 фази [164].  

Однак, необоротність електроопору в циклі нагрівання-охолодження 

проявляється і в деформованих сплавах CrMnFeCoNi. В цьому випадку 

встановлено, що, на відміну від сплаву CrMnFeCoNi2Cu, електроопір 

деформованого сплаву CrMnFeCoNi зростає в результаті подібних відпалів. Це 

показано на рис.4.6., де залежність 1 - це перший цикл нагрівання, а 2 – другий 

цикл нагрівання після охолодження того ж самого зразка. Збільшення  в цьому 

випадку невелике, (близько 3%), але сам факт його зростання протирічить 

загальним уявленням впливу відпалів на електроопір деформованих зразків, 

оскільки   повинно зменшуватися внаслідок відпалів дефектів, що наведені в 

процесі деформації.  
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Рис. 4.7. Характерні температури S-подібної області на залежностях R/R700 (R700 – 

електроопір при Т=700К) при нагріванні зі швидкостями: 1 – 34,4; 2 – 20,4; 3 – 

13,6 та 4 – 8,2 К/хв. (графіки зсунуті послідовно один відносно другого на 

величину (R/R700)=0,01). 
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Додатково було встановлено, що положення цього відрізку збільшення опору 

на залежності R(T) залежить і від швидкості нагрівання. Це добре видно на рис.4.7., 

де зображено залежності R/R700(T) в температурному інтервалі від 700 до 900 К. Ці 

залежності вимірювались при різних швидкостях нагрівання v (від 8 до 34 К/хв.). 

Така особливість на температурних залежностях електроопору зі зменшенням 

швидкості нагрівання (залежності від 1 до 4) зсувається до більш низьких Т. Такий 

процес може розглядатися як процес зародження та росту нових фазових утворень і 

для його аналізу можна використати метод Кіссінджера [165]. В цьому методі 

енергія процесу активації Е визначається як тангенс кута нахилу залежності –

ln(v/Tx
2
) від 1/Tx, де Tx – температура процесу для даної швидкості v. Взагалі, 

відповідно [165], Tx відповідає максимуму швидкості перетворення, що досягається 

при кількості утвореної фази х0.63, але можна показати, що подібний спосіб 

визначення Е застосовний і для будь-якого, але постійного, х [166]. Коректне 

визначення максимуму швидкості перетворення із залежностей, наведених на 

рис.4.7., практично неможливе, що обумовлено порівняно малими ефектами. Тому 

для визначення Е було використано декілька значень Т, що визначають 

перетворення: Ts та Tf – температури абсолютного початку та кінця перетворення, 
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Рис. 4.8. Графіки Кіссінджера (залежності ln(v/Tx
2
) від 1/Tx), побудовані для різних 

рівнів визначення температур перетворення: (1) - Ts, (2) - Tf, (3) - Tх1, (4) - Tх2  

та (5) - Tх. Значення відповідних енергій активацій наведені на рисунку. 
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відповідно (визначались як помітні відхилення залежностей від апроксимаційних 

лінійних залежностей до початку та після перетворення), Tx1 та Tx2 – умовні 

температури початку та кінця перетворення, відповідно (визначалися як точки 

перетину близьких до лінійних залежностей різних областей перетворення, і 

Tx=(Tx1+Tx2)/2, що умовно можна прийняти за температуру, яка визначає максимум 

швидкості перетворення. 

На рис.4.8. зображені графіки Кіссінджера для різних рівнів визначення 

температур перетворення. Як видно, всі вони є близькими до лінійних. Похибка у 

визначенні Е не перевищує 10%, що є типово для цього методу [166]. В ряду 

температур TsTх1TхTх2Tf вона змінюється наступним чином: 

(1249)(19720)(23821)(28223)(24611) кДж/моль, відповідно. 

Відмітимо, що, такі особливості поведінки енергії активації можуть розглядатися 

як наслідок, наприклад, різних внесків зародження та росту доменів.  

 

4.2. Формування дротів з ВЕСу FeCrCoNiMn волочінням та вплив 

деформації обтиснення на електроопір 

Специфіка виготовлення ВЕСів значно обмежує області їх використанні, не 

зважаючи на те, що деякі їх властивості значно перевищують подібні параметри 

традиційних сплавів. Значно розширити сферу використання цих матеріалів 

можливо, якщо відпрацювати технологію одержання з цих матеріалів виробів 

необхідної форми. Значно розширити сферу використання ВЕСів можна у вигляді 

дроту.  Один з методів одержання дротів – є метод волочіння. Детально 

особливості цього методу розглядати не будемо. Їх можна знайти в [167]. 

Як показала апробація наявних ВЕСів, сплав FeCrCoNiMn має всі необхідні 

пластичні параметри, що дозволяють одержувати з них вироби у вигляді дротів. 

Для цієї мети квадратні заготовки, вирізані з масивного матеріалу, протягувались 

через каскад пуансонів, розмір яких змінювався з дискретністю 0,5 мм. Ступінь 

деформації визначали як =(d0-d)/d0100 (%), де d0 та d – діаметри вихідного та 

продеформованого зразків (за d0 умовно приймалась довжина діагоналі 
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прямокутного перерізу). Максимальна деформація при волочінні складала 60% і 

була обмежена мінімальним діаметром наявних пуассонів (0,5 мм), тому нижня 

межа в цьому випадку не встановлена. Але сам факт дозволяє констатувати, з ВЕСу 

CrMnFeCoNi успішно можна виготовляти вироби у вигляді дротів. Фото шматка 

такого дроту зображено на рис. 4.9... Потрібно відмітити, що в літературі лише в 

[162] досліджувався вплив подібного роду деформацій, що обмежувався 

мінімальним розміром 16.5 мм (загальне обтиснення не перевищувало 60%), що не 

можна назвати дротом. Таким чином формування дротів з ВЕСу проведено вперше. 

Оскільки отриманий дріт мав малі розміри, то зареєструвати якісну 

дифракційну картину в цьому випадку складно. Невеликий максимум, що 

відповідає положенню максимуму (111) структури ВЕСу FeCrCoNiMn, 

узгоджується з типом текстури (111), що був встановлений на більш товстих 

зразках [162]. 

Характер температурних залежностей електроопору зразків після волочіння 

виявився подібним до характеру залежності R(T) після деформації, тому ми їх не 

приводимо. На рис.4.10. показані залежності питомого електроопору 300 

(рис.4.10.,а), термічного коефіцієнту опору 300 (рис.4.10.,б) та деформаційної 

термо е.р.с. ST (рис.4.10.,в) від величини деформацій  волочінням. Сюди ж 

нанесені ці ж залежності, одержані після вальцювання. Цілком зрозуміло, кількісне 

порівняння за величиною  в цьому випадку є неумісним, але таке представлення 

 

Рис. 4.9. Зображення дроту отриманого шляхом деформації волочіння. 
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результатів дає можливість побачити, що якісно деформаційний вплив є однаковим 

на досліджені фізичні параметри.  

Деформація вальцюванням практично незмінює (в межах точності) значення 

300 в області деформацій 0-80% і призводить до його зменшенням при більших 

деформаціях. В цьому випадку має місце зростання 300. У випадку ж деформації 

волочінням має місце деяке немонотонне, і певним чином ступінчате, зменшення 

300 з , і при >30% таке зменшення стає досить помітним та перевищує 

максимальну експериментальну похибку. Це також супроводжується зростанням 

300. Ступінчатий характер залежності 300 від  при деформації волочінням 

детально не аналізується, але його зміни, як і у випадку деформації вальцюванням, 
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Рис. 4.10. Залежність питомого опору  (а), температурного коефіцієнту опору 

 (б) та неведеної деформацією термо е.р.с. ST (в) від деформації 

волочінням (чорні кружки) та вальцювання (білі кружки). 
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Рис. 4.11. Температурні залежності нормованого електроопору R/R700 (R700 – 

електроопір при Т=700 К) зразків підданих деформації волочіння 
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є нетиповими для металічних систем.  

Деформаційні зміни ST також виявляються подібними, а саме, при обох 

типах деформацій ST за абсолютною величиною зростає (рис.4.10., в). Проте, 

значення ST при деформації волочінням значно більше, ніж у випадку деформації 

вальцюванням (на рис.4.10,в ці залежності зображені в різних масштабах) і не 

виявляє монотонне зменшення. 

При деформуванні шляхом волочіння на залежностях R(Т) також виявляється 

S-подібна аномалія. Так, на рис. 4.11. зображені, температурні залежності опору, 

одержані з різними швидкостями нагрівання. Ці залежності подібні до залежностей 

R(Т) вальцьованих зразків (рис.4.7.), що дозволило і до них використати 

Кіссінджерівський аналіз. В ряду температур TsTх1TхTх2Tf вона змінюється 

наступним чином: (1906)(2045)(2116)(22613)(22010) кДж/моль. При 

вальцюванні були отримані наступні значення відповідних енергій активації 

(1249)(19720)(23821)(28223)(24611) кДж/моль. Отже, для обох 

типів деформацій енергії активації є близькими і визначаються процесами 

зародження та росту, що відбуваються з різними швидкостями на різних стадіях 

перетворень [164]. Ці перетворення обумовлюють відповідні S-подібні особливості 

на температурних залежностях опору. 

 

4.3. К-стан у деформованих ВЕСах FeCrCoNiMn 

 

Отже, одержані результати однозначно вказують на те, що ВЕСи, принаймні 

складу CrMnFeCoNi, виявляють нетипову залежність електроопору при різних 

типах деформації. “Нетиповість” полягає в зменшенні електроопору та зменшенні 

ТКО при деформації. Такі особливості поведінки електроопору є протилежними 

тим, що спостерігаються у випадку пластичної деформації більшості металевих 

сплавів у кристалічному стані, оскільки внаслідок деформування має місце 

зростання дефектності, і, як наслідок, загальний електроопір  повинен зростати, а 

ТКО, повинен бути незмінним, що у більшості випадків і спостерігається на 
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експериментах для традиційних металевих систем. Для дослідженого ВЕСу як 

деформація вальцювання, так і деформація волочінням, призводять до зворотної 

картини, хоча, зваживши на зростання деформаційної термо е.р.с. з деформацією, 

має місце при деформуванні збільшення кількості дефектів. 

Іншою особливістю електроопору деформованого сплаву FeCrMnCoNi є його 

нетипова температурна поведінка. Вона полягає в тому, що після нагрівання 

зразків, отже при відпалі,  зростає. Таке зростання питомого опору проходить при 

порівняно невисоких Т у вигляді S-подібної форми залежності (Т). Дослідження 

показують, що такий процес є необоротним і його природа визначається процесами 

зародження та росту деяких областей, доменів. Зазвичай, при відпалах має місце 

зменшення дефектності структури, а отже і зменшення d, що й пояснює зміни 

питомого опору більшості металів та сплавів. В нашому ж випадку має місце хоча і 

не значне, але зростання електроопору. 

Наявні літературні дані показують, що рекристалізація зерна в деформованих 

зразках CoCrFeMnNi відбувається з енергією активації Е325 кДж/моль [138, 144)]. 

Ця енергія хоча і є близькою до одержаного значення Ех2, але, відповідно [138, 

144)], рекристалізаційні процеси починаються при Т, більших за 600
о
С (1000 К), 

що перевищує температуру прояву S-подібної особливості на залежностях (Т). 

Крім цього, зміна мікроструктури (ріст зерна) в деформованих сплавах 

CoCrFeMnNi стає помітною при Т800
о
С [138)].  

Як було вже відмічено, при вальцюванні спостерігається зміна 

текстурованості зразків (див.рис.4.9.). Подібне відбувається і при волочінні. Але 

через те, що для кубічних кристалів відсутня анізотропія опору, можна очікувати, 

що сама текстура прямо не може впливати на електроопір.  

Отже, S-подібна особливість на залежностях (Т) не може бути пов’язана зі 

структурними або фазовими змінами, принаймні на тому мінімальному розмірному 

масштабі, що дозволяє роздільна здатність дослідження мікроструктури (див. [138, 

144]) та рентгенівських досліджень, проведених в даній роботі. 
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Однак, добре відомо, що в ряді деформованих сплавів заміщення (в 

більшості з перехідних металів) досить часто виявляється так званий „К-стан”. 

Його характерний прояв полягає у збільшенні електроопору при відпалі 

попередньо холодно-деформованих зразків. Вперше це явище було описано для 

ряду сплавів на основі нікелю та заліза Томасом [168], який відмічав ріст їх 

електроопору при деформації та наступне його збільшення після відпалу, але S-

подібна форма R(T) кривої була наведена для сплаву Ni–(18-22)%Мо ще в 1938 році 

[169]. В цьому випадку більший електроопір відпалених зразків пов’язують з 

утворенням стабільних доменів з певних типом ближнього порядку, що призводять 

до додаткових розсіювальних центрів для електронів провідності. Цей незвичний і 

комплексний стан був пізніше підтверджений електронною мікроскопією і 

розсіюванням рентгенівських променів [170, 171]. В деяких випадках вважають, що 

прототипом такого стану, є утворення зон Гіньє-Престона [172]. Результати 

розрахунку вказують і на те, що не тільки малий розмір доменів з певним типом 

ближнього порядку, що виникає при відпалі ряду твердих розчинів, але й 

особливості sd-розсіювання в таких областях є відповідальними за збільшення 

електроопору в попередньо розупорядкованих деформацією зразках [173,174]. 

Отже, для дослідженого сплаву CrMnFeCoNi, після деформації, температурна 

поведінка електроопору повністю відповідає поведінці, притаманній К-стану. 

Наявність великої кількості перехідних елементів цілком може задовольнити умови 

щодо складових, для яких спостерігався цей ефект. Інформацію про утворення 

доменів з певним типом ближнього порядку можна було б одержати з дослідження 

дифузного розсіювання рентгенівських променів, проте для сплаву такого складу 

зробити це практично неможливо, через значний дифузний внесок, обумовлений 

різними складовими цього сплаву [27]. Однак, застосовність кінетичного аналізу до 

особливості на залежності R(T) цілком є на користь того, що цей процес 

відбувається по механізму зародження та росту, тобто механізму утворення деяких 

нових областей в матриці кристалу. 

Енергія активації виявленого процесу за порядком досить близька до енергії 

активації процесу кристалізації аморфних металевих сплавів, що відбувається за 
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рахунок зародження та росту [175]. ВЕСи за своїми електричними параметрами є 

близьктит до властивостей аморфних сплавів, що, як і у останніх, обумовлено 

наявністю в них сильного розупорядкування. Проте кристалізація аморфних 

сплавів зазвичай супроводжується зменшенням електричного опору, що 

відбувається у всьому об’ємі. Внаслідок цього і змінюються механізми розсіювання 

електронів провідності. Однак, серед аморфних металевих сплавів є матеріали, у 

яких процес кристалізації практично не проявляється на залежностях R(T), або 

навіть і призводить до збільшення електроопору [176]. Це так звані 

нанокристалічні аморфні сплави (типу FINMET, або NANOPERM), що є на користь 

виникнення у ВЕСах саме доменів з особливим типом ближнього порядку. 

Можна припустити, що такі домени частково вже існують у сплаві після його 

одержання. В процесі деформування відбувається їх руйнування. Крім цього, при 

деформації відбувається і зростання дефектності структури, про що свідчить 

зростання термо е.р.с. В першому випадку електроопір повинен зменшуватися, а в 

другому – зростати. Очевидно, конкурування цих двох механізмів і визначає 

незначне зменшення електроопору на початкових стадіях деформацій. В тому 

випадку, коли дефектоутворення досягає насичення (насичення у величині термо 

е.р.с), руйнування доменних областей продовжується, і, як наслідок, електроопір 

починає зменшуватися швидше. Щодо температурного коефіцієнту опору, то його 

зростання пов’язане не тільки з сумарним зменшенням електроопору (зміною d в 

рівнянні (4.1)), але й змінами якісних особливостей розсіювання (фононного 

спектру, електронної структури тощо), що безпосередньо впливають на 

температурну залежність ph в рівнянні (4.1).  

 =ph+d.        (4.1) 

Наступна температурна обробка, що має місце при вимірюваннях R(T), 

призводить знову до утворення подібного роду доменів, внаслідок чого і 

спостерігається зростання електроопору. Відповідно кінетики цього процесу, таке 

утворення відбувається за рахунок зародження та росту доменів. Слід сказати, що 

дифузійні процеси у ВЕСах є  повільним і вони характеризуються значними 

енергіями активації. Так енергії активації дифузії, Q, елементів сплаву 
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CoCrFeMnNi, визначених у [18], складають для Ni – 317.5 кДж/моль, Cr – 292.9 

кДж/моль і Mn – 288.4 кДж/моль. Серед значень енергій активації, одержаних для 

обох типів деформацій, наявні значення дещо нижче, ніж Q для Ni та Cr, і 

практично співпадають з Q для Mn. Додатково до цього, дослідження 

температурних особливостей початкової стадії пластичних процесів, що були 

досліджені в [177] для ВЕСу такого ж складу, дозволили визначити, що цей процес 

відбувається по вакансійному механізму з активаційною енергією 1,720,35 еВ 

(10421 кДж/моль), які є близькі до енергії Еs=1249 кДж/моль, одержаній нами. 

Слід звернути увагу, що важливу роль для утворення однофазних ВЕСів 

відіграє не тільки конфігураційна ентропія, що у випадку еквіатомного сплаву буде 

визначатися як NRSmix ln  (R – універсальна газова стала, N – кількість 

компонентів), але й ентальпії змішування mix
ABH  бінарних компонентів А та В [36]. 

Відповідно даним, що містяться в [42], для сплаву CoCrFeMnNi серед 10 можливих 

значень mix
ABH , ентальпії змішування між Ni та Cr і між Ni та Mn складають –7 та –8 

кДж/моль, що більше за абсолютною величиною за mix
ABH  інших пар (для прикладу, 

для пари Со та Mn mix
ABH =–5 кДж/моль, а для інших пар це значення за модулем ще 

менше). З урахуванням цього та одержаних значень енергій активації, можна 

припустити, що утворення доменних структур відбувається саме між Ni, Cr та Mn 

за рахунок дифузії Cr або Mn до Ni (але ні в якому випадку не за рахунок дифузії 

Cr до Mn, або навпаки, оскільки їх mix
ABH  є додатною [42]). 

В [94] також досліджено температурну поведінку електроопору ВЕСів складу 

AlxCoCrFeNi (х=0-2), вальцьованих до =75% (х=0-0,875) та =50% (х=0,25). В 

цьому випадку температурні дослідження проводили для температурного інтервалу 

4.2-300 К. Цілком зрозуміло, що в цій температурній області К-ефект проявлятися 

не може, але зваживши на те, що питомий опір деформованих зразків є більшим, 

порівняно з недеформованими, і він зростає зі збільшенням деформації (тобто 

описується звичайними уявленнями про деформаційний вплив), то можна вважати, 

що К-ефект в цих сплавах відсутній.  
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Залежності мікротвердості від  також узгоджуються з припущенням про 

наявність нанодоменів – областей з особливим типом впорядкування – у матричній 

структурі. Дійсно, ототожнення таких нанодоменів з зонами Гіньє-Престона, що 

іноді зустрічається при поясненні К-стану [172], цілком логічно пояснює 

зменшення HV на початковій стадії деформації (до 80%), оскільки зони Гіньє-

Престона зазвичай призводить до покращених механічних властивостей, в тому 

числі і мікротвердості. Руйнування таких зон, або нанодоменів і є причиною 

зменшення HV. В подальшому має звичайний деформаційний механізм зміцнення 

ВЕСу, що і обумовлює зростання HV при більших деформаціях.  

Дослідження впливу деформації на мікротвердість сплавів складу 

CrMnFeCoNi [138,143] вказують на те, що HV зі збільшенням  зростає більше ніж в 

двічі при деформуванні ВЕСу аж до 80%, що не узгоджується з одержаними 

нами залежностями HV від . Але і в нашому випадку відпал зразків , що були 

використані для дослідження впливу деформації на електроопір, при Т=950
о
С 

призводить до пониження мікротвердості HV до (24825) HV (125220 HV за 

результатами [138,143,37]) та до зростаючої залежності HV від , що досягає 

значення (45325) HV після деформування зразка до =95% (рис.4.2.), що досить 

добре узгоджується з результатами робіт [138,143].  

На нашу думку причиною цього може бути різний вихідний стан 

досліджуваних зразків. Збільшення HV, що одержано в [138,143], та має місце для 

відпалених зразків можна розглядати наслідком початкової відсутності в зразках 

таких нанодоменних областей, що будуть руйнуватися при деформації. Це 

обумовлено тим, що зразки для досліджень були піддані рекристалізаційному 

відпалу при Т близько 1000
о
С (в нашому випадку 950

о
С). Оскільки вільна енергія 

Гіббса G=Н-ТS, то при таких Т слід очікувати значного внеску ентропії 

змішування ТS, максимальне значення якої досягається у випадку відсутності 

будь-якого впорядкування. Хоча і в нашому випадку відливки піддавались 

гомогенізуючому відпалу при подібних температурах, але дослідження 

проводились на зразках вирізаних за допомогою іскрового розряду. Якщо в такому 
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випадку ТS буде малим, то в цьому випадку можуть утворюватися нанодомени з 

елементів, для яких є найбільш сприятливі умови (буде визначатися ентальпійним 

внеском Н між елементами).  

Відомо, що рекристалізація (для досліджених сплавів початок при Т більше 

ніж 600
о
С, тобто верхня температура наших досліджень) призводить до зменшення 

HV [138], але на залежності HV вальцьованих зразків CrMnFeCoNi відмічається 

зростання мікротвердості на 10-15% після їх відпалу при температурі 400-500
о
С 

[138]. Це нижче ніж початок рекристалізаційних процесів, але співпадає з 

температурою у якій і спостерігається особливість на залежності R(T). Крім цього, 

рекристалізовані зразки сплаву CrMnFeCoNi характеризуються значенням HV, яка 

складає величину 125220 HV [138,143,37], що нижче ніж мікротвердість зразків у 

вихідному стані (44050 HV), що також на користь припущення про наявність в 

досліджуваних зразках нанодоменних областей. 

Відповідно результатів рентгенівської дифракції, фазових змін при 

деформуванні ВЕСу не виявлено, що є природнім через малі розміри таких 

нанодоменів. Через це одержати інформацію про такі нанодоменні області за 

допомогою цього методу складно, якщо взагалі можливо на фоні порівняно 

високого дифузного розсіювання, притаманного багатокомпонентним системам. 

Однак, результати магнітометричних досліджень, що можна знайти в розділі 3.6 та 

[4], показують, що локалізовані магнітні домени, одержані з парамагнітних 

залежностей магнітної сприйнятливості ВЕСу CrMnFeCoNi, не можуть бути 

пояснені з точки зору наявності локалізованих магнітних моментів у складових, а 

можуть бути лише наслідком існування або утворення (та руйнування) в даному 

сплаві локалізованих областей з сильною обмінною взаємодією, що за природою 

досить подібна до суперпарамагнітних частинок. Це також свідчить на користь 

розглянутих деформаційних особливостей у даному сплаві. 

 

4.4. Вплив деформацій на магнітні властивості сплаву FeCrCoNiMn 
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Детально, вплив деформування на магнітні параметри, що можуть бути 

одержані методом Фарадея, не досліджувався. Вимірювання були проведені лише 

для декількох зразків. Так на рис.4.12. зображено залежності (Т) зразків при 

деформації вальцюванням 25, 50 та 90 % та при деформації волочінням (50%). 

Особливістю представлених залежностей є досить близькі значення 300 на 

початку вимірювань, які, не залежно від величини і типу деформацій, складають 

значення 3002010
-6

 см
3
/г. Таке значення 300 було одержано і при дослідженні 

магнітної сприйнятливості вздовж зразка цього сплаву (Розділ 3.6, рис.3.18.). Як і 

вихідному стані (без деформації), залежність (Т) в першому циклі вимірювань 

  

а б 

 
 

в г 

Рис. 4.12. Температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) після 

деформації прокатки =25% (а), 50% (б), 90% (в) та після деформації 

волочіння 50%. 
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виявляє необоротність, яка зменшується (практично зникає) в наступних циклах 

вимірювань.  

Така необоротність є наслідком певної перебудови структури, що має місце 

при Т вищих за 670К. Цей температурний інтервал співпадає з проявом S-подібної 

аномалії на залежності R(T) деформованих зразків. Особливо чітко характер змін 

(Т) в першому циклі видно для зразків, підданих волочінню. Як видно з рис. 

4.12.,г, спадна залежність (Т) при Т>670 К, змінюється на залежність, що спочатку 

зростає, а потім спадає, утворюючи "пік" в першому циклі нагрівання. В 

подальших циклах нагрівання-охолодження такої особливості не виявляється.  

Слід відмітити, що у випадку зразків у as-cast стані та зразків, деформованих 

вальцюванням, на залежностях (Т) в першому циклі нагрівання ця особливість 

проявляється також, але з початком, що співпадає для всіх зразків, та з кінцем, 

вочевидь, що перевищують максимальну температуру вимірювань (Т) (900К). 

Тобто, область її протяжності є значно більшою. Тому і необоротність, характерна 

для цих зразків, є просто наслідком не завершеності даного процесу.  

Подібна особливість на залежностях (Т) (а правильніше моменту М від Т) 

була виявлена і в прокатаних зразках сплаву FeCoCrхNi (х=0.5-1.15) [113]. Автори 

[113]   порівнюють таку аномальну поведінку з реіртрантною (re-entrant) 

поведінкою, що має місце в різних системах [178]. Як вважають автори [113], при 

прокатці має місце хімічне розупорядкування, пов‘язане з руйнуванням 

антиферомагнітних зв‘язків між Cr та Fe, Co, і Ni, або утворення дефектів 

пакування з координацією, подібною до ОЦК структури. При відпалах 

відбуваються процеси впорядкування, і така аномалія зникає. Подібне явище, 

відоме як 550
о
С –аномалія спостерігалася раніше у сплавах FeCo. 

На нашу думку, встановлені ефекти на залежностях М(Т) в [176] та (Т) 

сплаву FeCrMnCoNi, відрізняються від відомої реінтрантної поведінки у різних 

систем [178], але цілком пов‘язані зі зміною впорядкування у ВЕСах, що також 

розглядається в [176].  
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Наявність лінійної, низькотемпературної області на залежностях  від 1/Т 

(див. вставки на рис.4.12,а-г) дозволяє у припущенні наявності парамагетизму Кюрі 

визначити магнітні моменти, що характеризують низькотемпературну, структурно-

стабільну область. Ці значення моментів для першого циклу нагрівання та 

останнього циклу охолодження наведено в таблиці 4.1. Видно, що визначені 

параметри зразків у вихідному стані слабко визначаються характером та 

величиною деформації (локалізовані магнітні моменти з урахуванням похибок 

практично відповідають величинам, що були отримані при аналізі розподілу цих 

величин вздовж зразка). Зміни, що відбуваються при циклічних відпалах при 

вимірюваннях, виявляють певну тенденцію до деформаційного впливу на магнітні 

параметри. Зокрема, досить чітко проявляється зменшення магнітного моменту при 

збільшенні деформації вальцюванням до 50%. При деформації 90%, вочевидь, має 

місце вже часткове руйнування зразка з утворенням різного роду дефектної 

структури.  

Одержаний результат, скоріш за все, є наслідком кластероутворення в 

результаті низькотемпературних відпалів. При збільшенні деформації, має місце 

руйнування типу кластерної структури, що утворюється при одержанні злитку, а 

при таких низькотемпературних відпалах вже формується структура, що є більш 

близькою до структури неоднорідного твердого розчину. Зокрема, деформація при 

Таблиця 4.1  

Значення магнітних моментів для сплаву FeCrCoNiMn 

  01 0j 1 j 

1 2 3 4 6 7 

as-cast БВ 10,9 9,7 6,5 5,7 

as-cast БВ   7,5(7) 5,6(4) 

вальц. 25% БВ 11,0 10.2 7.2 5,4 

вальц. 50% БВ 10.8 6.8 6.7 3,5 

вальц. 90% БВ 9.5 8.9 6,8 4.9 

волоч. БВ 10.1 7,9 7.1 5,8 
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50% зразків призводить до утворення структури, що має магнітний момент, який 

був отриманий у зразках після відпалу при 800
о
С і вище (див. таблицю 3.3). При 

деформації волочінням, за рахунок відмінності характеру деформування зразків, 

руйнування таких кластерів практично не відбувається, тому і магнітні моменти 

практично будуть відповідати магнітним моментам у вихідному стані заготовок. 

Проте, залишається відкритим та не дослідженим питання про збереження чи 

вирівнювання структурно-неоднорідного стану, що утворюється при формуванні 

злитку, при деформуванні.  

 

4.5. Формування ВЕСів методом високо-енергетичного механічного 

сплавляння. 

 

Одержання ВЕСів зазвичай проводять традиційними металургійними 

способами з використанням електродугового топлення з послідуючою швидкою 

розливкою матеріалу. Таку методику досить складно застосувати для 

індустріального виготовлення ВЕСів, що обумовлено значними економічними 

витратами та обмеженнями, що накладаються на форму та розміри кінцевого 

продукту. Досить обнадійливим в цьому відношенні є метод механо-активованого 

синтезу матеріалів, або просто – механічне сплавляння (МС) [73,72]. Метод широко 

використовується для синтезу різноманітних, в тому числі і нанокристалічних 

матеріалів і, слід очікувати, може розширити використання ВЕСів. З іншої сторони, 

як розглянуто в розділі 1.3, недоліком даного методу є відносно великі часи 

синтезу (декілька десятків годин). Обнадійливим у цьому відношенні є результати 

робіт [134-136], в яких за рахунок модифікації параметрів млина значно 

прискорюється одержання різного роду матеріалів, в тому числі і тих, що складно 

одержати традиційними методами.  

В даному розділі описано результати одержання деяких типів ВЕСів цим 

методом. Основні результати були опубліковані в [9]. Оскільки отримана структура 

цим методом піддається суттєвим деформаціям, то крім чисто технологічного 

аспекту, важливим є вплив сильного деформаційного впливу на властивості. 
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4.5.1. Одержання сплаву CrFeNiCo методом механічного сплавляння 

 

Апробація методу високоенергетичного механічного сплавляння була 

проведена спочатку на більш простому, чотирьох-компонентному сплаві CrFeNiCo. 

Рентгенівська дифракційна картина вихідного порошку була простою 

суперпозицією дифракційних картин ОЦК Cr та Fe, ГЦК Ni та ГЩУ Co. Результат 

дифракції від такої суміші після розмелювання протягом 60 та 120 хв зображено на 

рис.4.13, а та б, відповідно. Як видно, процес МС протягом 60 хв не призводить до 

утворення однофазного твердого розчину, але основною фазою вже при такому 

часі синтезу є ГЦК фаза сплаву CrFeNiCo. Порошок стає однофазним при 

розмелюванні протягом 120 хв.  

На рис. 4.13 показано дифракційні картини цих же порошків після їх відпалу 

при 950
о
С протягом 60 хв (дифрактограми 2 на рис.4.13, а та б). Як видно, при обох 

часах розмелювання на дифрактограмах спостерігаються лише вузькі дифракційні 

максимуми, що відповідають ГЦК-фазі ВЕСу. Значення параметру комірки а, 

розмір блоків D, мікронапруження  та концентрація дефектів пакування α, 

одержані з дифракційних спектрів, приведені в Таблиці.4.2. 

  

а б 

Рис. 4.13. Ренгенівські дифракційні картини від порошку сплаву CrFeNiCo 

після 60 (а) та 120 (б) хвилин МС: 1 – після розмелювання, 2 – після 

відпалу протягом 60 хв при 950
о
С. 
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Растрова електронна мікроскопія порошку після 120 хв розмелювання 

наведена на рис.4.14. Як видно з рис.4.14,а, одержаний порошок складається з 

частинок різних розмірів серед яких зустрічаються і частинки до 100 мкм. Але на 

рис.4.14.,б, окрема частинка утворена з пластинчатих фрагментів. Таким чином 

така окрема частинка може розглядатися як конгломерат, що утворився в 

результаті механічної активації та взаємодії вихідних складових.  

Порошки після механічного сплавляння протягом 120 хв було компактовано 

у вигляді таблеток діаметром 10 мм у графітовій прес-формі методом гарячого 

пресування при температурі 950
о
С і тиску р=30 МПа з витримкою при цих умовах 

протягом 60 хв. Дифракційні картини, одержані від компактованого матеріалу 

після гарячого пресування, полірування поверхні та відпалу при 800
о
С протягом 6 

годин зображені на рис.4.15. Результати обробки рентгенівських дифракційних 

картин містяться в Таблиці 4.2. Відмітимо, що для компактованих зразків коректно 

провести оцінку розміру блоків та мікронапруженнь не вдалося, що, вочевидь, 

зумовлено значною їх анізотропією, яка виникає внаслідок гарячого пресування. 

Після компактування на дифрактограмі поблизу дифракційного піку (111) виникає 

малопомітний максимум (на дифрактограмах показано стрілкою). Природу такого 

максимуму встановити складно, але, хоча і цей пік не зникає після полірування, 

  

а б 

Рис. 4.14. РЕМ зображення від порошку після 120 хвилин МС ((a) та (б) 

зображення з різним масштабом) 
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його положення поступово зміщується в сторону максимуму (111) у відповідності 

(пресування-полірування-відпал). Це може розглядатися як простий наслідок 

розчинення вуглецю в поверхневому шарі.  

Для компатованого зразка було досліджено мікротвердість. Для зразка після 

полірування вона складає 3.70.3 ГПа, а після відпалу – 4.20.3 ГПа.  

Отже, в параметр комірки ГЦК фази CrFeNiCo в одержаних порошках 

складає а=0,3532(3) нм при 60-ти хвилинному розмелюванні та а=0,35739(3) нм. 

Відповідно даним, що наявні в літературі, параметр комірки для такого ж сплаву 

синтезованому методом МС складає а=0,3613 нм [60], в той час при синтезі 

методом лиття а=0,3575 нм. Тобто, у нашому випадку значення параметру комірки 

є ближчим до параметру комірки сплаву, синтезованого методом лиття. Аналіз 

робіт, цитованих в розділі 1.3., показує, що існує тенденція до збільшення 

параметру комірки ВЕСів при синтезі МС, порівняно з ВЕСами того ж складу, але 

синтезованих методом лиття.  

Результати рентгенівської дифракції досить часто використовуються для 

контролю та аналізу процесу МС. Хоча таку оцінку було проведено для сплавів, що 

відмінні за складом від сплаву CrFeNiCo, але вони виявляють загальну тенденцію: 

розмір кристалів D з часом розмелювання зменшується, а  – зростає. Після 

завершення формування величина D складає 10-15 нм, а  перевищує 1%. В 

одержаних матеріалах D хоча і зменшується, але після 2 годин розмелювання є 

 

Рис. 4.15. Ренгенівські дифракційні картини компактованого сплаву CrFeNiCo 

після гарячого пресування (1), після полірування (2) та після відпалу при 

800
о
С, 6 годин (3). 
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більшим, ніж D, одержане в [65,67,59,58]. Це можна сказати і про 

мікронапруження, величина яких в кінці значення =0,550,10%, що є меншим, 

порівняно з одержаними в [58,59,65,67]. Такий факт, скоріш за все, обумовлений 

особливістю МС при високих енергіях (швидкостях обертання) [140], якою і 

характеризується застосована методика. Пов‘язують такий факт процесом 

динамічної рекристалізації, що відбувається за рахунок підвищених температур 

при високій енергетиці процесу. 

Щодо значного вмісту дефектів упаковки в синтезованих сплавах, то, на жаль 

в роботах по ВЕСам визначення їх концентрації цим методом не зустрічається. 

Хоча добре відомий факт, що ВЕСи характеризуються порівняно низькою енергією 

упаковки [60,179]. На нашу думку, утворення значної кількості дефектів упаковки 

можна розглядати як релаксацію внутрішніх напружень в результаті динамічної 

рекристалізації, а також особливістю застосованої методики МС, (циклічністю 

процесу розмелювання). Тобто, часткова релаксація напружень може відбуватися 

Таблиця 4.2  

Значення параметру комірки а, розмір блоків D, мікронапруження  та 

концентрація дефектів пакування α сплаву CrFeNiCo 

  a, nm  D, mn , % 

H1a 60 хв  0,3532(3) 0,047 >20 1.30.6 

H1b  120 хв 0,35739(3) 0,044 3514 0.550.10 

H1c 60 хв+950
о
С 0,35721(3) 0,005 162100 0.090.01 

H1d 120 хв+950
о
С 0,35709(3) 0,008 9050 0.040.04 

      

H1f Гарячепресова

ний р=30 МПа 

60 хв 

0,35740(6) 0,008 - - 

H1fpol поліровка 0,3576(1) 0,025 - - 

H1g відпал 800
о
С 6 

годин 

0,35773(9) 0,020 - - 
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при охолодженні зразка між інтервалами розмелювання. Оскільки час 

розмелювання був незначний, то температура розігріву була порівняно не високою 

(саме з цих міркувань застосовувався циклічний процес), а час охолодження є 

порівняно малим. Тому, надлишкова пружна енергія витрачається, в першу чергу, 

на утворення саме дефектів упаковки через їх низьку енергію, а не на процеси 

дифузії. На користь цього свідчить той факт, що порошок після розмелювання 60 

та 120 хвилин має практичну ту ж кількість дефектів упаковки, що не відповідає 

загальній тенденції деформаційного впливу, (чим більший час деформації, більша 

його інтенсивність) тим більша кількість утворених дефектів. Кількість дефектів 

упаковки зменшується внаслідок рівноважного відпалу (в нашому випадку це 

950
о
С). 

Гаряче пресування матеріалу практично не змінює фазового складу. 

Твердість матеріалу складає значення близько 4 ГПа. Хоча таке значення є більшим 

за твердість литого сплаву CrFeNiCo [28], але воно менше за твердість 

багатокомпонентних сплавів, синтезованих методом холодного зварювання, що 

може досягати значень більше ніж 7 ГПа [60,56,65,58]. Основною причиною таких 

великих значень твердості ВЕСів, одержаних методом холодного сплавляння, є не 

стільки багатокомпонентність сплавів, як велика кількість границь між зернами, що 

утворюється після компактування нанорозмірних порошків ВЕСів [56,58]. Тому, 

оскільки одержані у випадку високоенергетичного синтезу матеріали внаслідок 

динамічної рівноваги характеризуються більшим розміром структурних складових, 

то менше значення твердості для них цілком обумовлені меншою кількістю 

міжзеренних границь. 

Відмітимо, що порівняно малі часи синтезу при використанні даного методу 

високоенергетичного синтезу необхідні і для складових з більшою кількістю 

компонентів. Так, даним методом було успішно одержано сплав CrFeNiCoAl0.63, що 

є сумішшю ОЦК та ГЦК фаз вже після 60 хв розмелювання. Саме такі фази і 

виникають при традиційних методах синтезу матеріалів цієї системи.  
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4.5.2. Синтез порошку FeCrMnCoNi методом МС. 

 

Механічне сплавляння п‘ятикомпонентного сплаву CrFeNiCoMn проводилось 

з технологічно чистих металічних компонентів. Попередньо готувалась суміш 

порошків у відповідній концентрації, яка розмелювалась протягом часу =90 та 180 

хвилин. При =60 хвилин було проведено проміжні структурні дослідження, а 

частину порошку, розмеленого 90 хвилин, було відпалено при Т=950
о
С протягом 

60 хв в атмосфері аргону.  

Результати рентгенівських досліджень після таких етапів синтезу та обробки 

зображені на рис.4.16,а, а фрагмент дифрактограми в околі максимуму (111) – на 

рис.4.16,б. Як видно з рис.4.16,а по мірі збільшення часу розмелювання має місце 

трансформація суміші порошків до структури, що практично відповідає 

однофазному твердому розчину після розмелювання 180 хв. Про це свідчить і 

параметр комірки ГЦК-фази, що відповідно дифрактограм становить 0,3529(4), 

0,3537(16) та 0,3590(2) нм після розмелювання 60, 90 та 180 хв. Відпал порошку, 

що розмелювався 90 хв, обумовлює утворення досить досконалої ГЦК-структури 

  

а б 

Рис. 4.16. Дифрактограми від порошків ВЕСу CrFeNiCoMn після розмелювання 

60 хв (1), 90 хв (2), 180 хв (3) та після 90 хв розмелювання та відпалу при 

950
о
С (4) (а) та фрагмент цих дифрактограм в околі дифракційного 

максимуму (111) ГЦК твердого розчину CrFeNiCoMn (б) (положення 

максимумів фази CrFeNiCoMn показано на (а) ромбами). 
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(дифрактограма (4)) з параметром а=0,3597(3) нм, що практично співпадає з 

параметром масивного матеріалу (а0,360 нм, див. [120,141] та розділ 3). Але після 

такого відпалу, поблизу дифракційного максимуму (111) спостерігається 

додатковий максимум, що свідчить про утворення деякої домішкової фази. 

Трансформація порошку прослідковується по еволюції дифракційної картини в 

околі дифракційного максимуму ГЦК твердого розчину CrFeNiCoMn (рис.4.16,б). 

Слід відмітити, що положення дифракційного максимуму (111) ГЦК ВЕСу лежить 

в околі дифракційних максимумів складових вихідного порошку. Так, положення 

дифракційного максимуму (110) ОЦК Fe для випромінювання СоК відповідає куту 

(2)=52.41
о
, (111) ГЦК Fe - (2)=51.24

о
, (110) ОЦК Cr - (2)=51.72

о
, (111) 

нетипового ГЦК Cо - (2)=52.05
о
, (111) ГЦК Ni - (2)=52.33

о
 (розрахунок 

проведено для табличних міжплощинних віддалей). Дифракційний максимум (111) 

ГЦК ВЕСу CrFeNiCoMn з параметром комірки а=0,360 нм (типова величина) 

повинен розміщуватися при (2)=51.10
о
. Тобто, зі збільшенням часу розмелювання 

має місце поступове розчинення компонент з утворенням структури твердого 

розчину. Керуючись результатами роботи [64], відповідно якій механічне 

сплавляння елементів добре корелює з точкою топлення цих матеріалів. Тому для 

цієї системи можна припустити наступну послідовність сплавляння: 

MnCoNiFeCr. Щодо додаткового максимуму після відпалу, то він не може 

бути віднесений до жодного з чистих компонент, оскільки розміщений при значно 

менших кутах. 

За результатами досліджень растрової електронної мікроскопії, порошок, 

після розмелювання протягом 180 хвилин, являє собою набір частинок з розмірами, 

в межах від 20 до 100 мкм (рис.4.17). Проте зустрічаються частинки і менших 

розмірів. Характерним є те, що кожну таку частинку слід вважати агломератом, 

утвореним при сплавлянні з частинок менших розмірів. В першому наближенні, 

кожен такий агломерат утворюється з плоских частинок (лусочок) (рис.4.17.,а). 

Проте, при збільшенні видно, що кожна така лусочка складається зі складових, 

розмір яких менший за декілька десятків нанометрів (менший за 50 нм) (рис.4.17, 
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а). Подібна структура є типовою для металічних порошків, одержаних методом 

механо-активованого синтезу [52,59, 65-67,71,103,], різновидністю якого є 

використаний в роботі метод.  

При застосуванні методу апроксимації до рентгенівських даних було 

одержано, що розмір блоків когерентного розсіювання, що наближено можна 

ототожнювати з розміром частинок, складає D=(2515) нм, а рівень 

мікронапружень – = (7.11.8)10
-3

, що цілком узгоджується з візуальною оцінкою 

цієї величини, одержаної з РЕМ зображень на рис.4.17. Що стосується значення , 

то його величина є того ж порядку, що і значення, одержані методом апроксимації, 

для порошків ВЕСів, синтезованих методом механо-активованого синтезу. 

Для одержання інформації про рівномірність розподіл компонентів в 

одержаних порошках, було проведено дослідження методом енерго-дисперсійної 

рентгенівської спектроскопії (ЕДС) порошку, синтезованого при розмелюванні 180 

хв. На рис.4.18.,а міститься РЕМ зображення області, що була піддана ЕДС 

дослідженню.  На рис.4.18., б-е показані карти розподілу металічних компонентів 

цієї області. В загальному, ніяких особливостей, пов‘язаних з утворенням частинок 

порошку в яких наявна локалізація того, чи іншого компоненту (або компонентів), 

при такому масштабі не видно. І можна було б вважати, що в одержаному порошку 
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Рис. 4.17. РЕМ зображення порошку ВЕСу після 180-хвилинного 

розмелювання при різних збільшеннях. Лінійка на зображеннях 

відповідає  50 (а) та 5 (б)) мкм. 
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розподіл елементів рівномірний. Однак, подібні дослідження проведені для однієї, 

окремо взятої частинки, тобто з більшою роздільною здатністю виявляють деякі 

неоднорідності елементів. 

РЕМ зображення окремої частинки, ЕДС-карти та розподіл в ній компонентів 

вздовж 5 горизонтальних та 3 вертикальних ліній наведені на рис.4.19. В якості 

концентраційного показника взято величину сі, що визначалась для кожного і-го 

компоненту в кожній точці як: 
i

iii IIc / , де Іі – інтенсивність К спектру для 

кожного компоненту в даній точці. Така величина сі лише в "нульовому" 

наближенні відповідає концентрації кожного з компонент [158], але дає можливість 

зменшити вплив "рельєфних" флуктуацій.  

Кожна з концентраційних ліній на рис.4.19. зміщена по осі с на 20%, а їх 

порядок відповідає порядку ліній на РЕМ зображеннях, причому зміщення по 
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Рис. 4.18. РЕМ зображення порошку ВЕСу після 180-хвилинного розмелювання (а) 

та карти розподілу металічних компонентів у цій області: (б) - Со, (в) - Cr, (г) 

– Fe, (д) – Mn, (e) – Ni. Лінійка на зображеннях відповідає 50  мкм. 



152 

 

просторових осях та координати х або у узгоджені з розмірами частинок. В цілому, 

значення сі є близькими до 20%, а їх середні величини зменшуються в порядку Cr-

Mn-Fe-Co-Ni, що обумовлено залежністю сигналу від порядкового номера. Проте, 

має місце локальне збільшення концентрацій для деяких елементів, що особливо 

часто виявляються для Cr та Mn. Такі ж локальні збільшення концентрацій 

спостерігаються і для інших компонентів.  Їх протяжність складає велечину 

порядку  мкм. Деякі з них проявляються на ЕДС картах (рис.4.19.,а, Fe). Але інші 

досить важко виділяються, що, можливо, обумовлено уширенням області 

одержання концентраційного профілю за рахунок можливостей експериментальних 

методик. Аналіз попарної кореляції між інтенсивностями К двох компонентів 

шляхом розрахунку величин cmn=Іm/(Im+In) та cnm=Іn/(Im+In) вказує на те, що 

концентраційні максимуми на залежностях с від х (або у), зберігаються і на 

залежностях cmn (або cnm) від х (або у). В такому випадку якщо cmn має максимум, 

то cnm характеризується мінімумом. Це говорить про те, що такі концентраційні 

максимуми утворені переважно чистими компонентами і є наслідком не повного 

сплавляння елементів. 

Такий результат цілком узгоджується з послідовністю сплавляння 

CoNiFeCr, що була припущена за результатами рентгенівських досліджень, 

оскільки кількість концентраційних максимумів наближено виявляє обернену 

тенденцію. 

Визначення концентрації кисню було проведено лише вздовж горизонтальної 

лінії 5 на рис.4.19.,б. Відносні величини сигналів cіО=ІіО/(IО+Iі) для кожного з 

компонентів наведені на рис.4.20. Як видно, для всіх елементів, що входять у сплав 

такі концентраційні профілі є подібними, і, скоріш за все, відображають розподіл 

кисню, сегрегованого на поверхні. Хоча, зваживши на те, що cі для марганцю в 

кінці цієї лінії зростає (див.рис.4.19.,б (Mn)), можна припустити, що в кінці можуть 

утворюватися і оксидні частинки оксиду марганцю. Така може бути наслідком  

досить високої хімічної активності цього елементу, що призводить до утворення 

оксидних частинок навіть і у литих сплавах.  
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Рис. 4.19. РЕМ зображення порошку ВЕСу та ЕДС карти компонент (а) та 

наближений розподіл концентрацій цих компонент вздовж горизонтальних 

(б) та вертикальних (в) ліній. Лінії, вздовж яких визначались концентрації, 

зображені в першому рядку, а компоненти наведені в останньому стовпчику. 
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          Отже, синтез протягом лише 3 годин методом високоенергетичного синтезу 

дає можливість одержати структуру, що за фазовим складом близька до структури 

невпорядкованого твердого розчину. Хоча за даними ЕДС, порошок має певну 

неоднорідну структуру та склад, однак його відпал при порівняно не значних 

температурах дозволяє досягнути структури практично однофазного ВЕСу складу 

CrFeNiCoMn. 

 

4.5.3. Магнітні властивості порошків, одержаних методом МС 

 

Температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) порошку FeCrCoNi 

зображені на рис.4.21.,а. На цьому ж рисунку зображені і температурні залежності 

порошків з дещо меншим вмістом в них заліза: Fe0.9CrCoNi (рис.4.21.,б) та 

Fe0.8CrCoNi (рис.4.21.,в). Час розмелювання порошків складав 60 хв у всіх 

випадках, проте еквімолярний склад FeCrCoNi 20 хв розмелювався спочатку 

кульками із ZrO2, а потім ще 40 хв, як і два інші сплави, стальними кульками. У 

всіх випадках в процесі такого сплавляння за даними рентгенівської дифракції 

утворюються однофазна структура твердого розчину.  

Перш ніж аналізувати кожну із залежностей, звертає на себе той факт, що 

значення магнітної сприйнятливості цього сплаву більш ніж на порядок вище, ніж 

було одержано для литого сплаву FeCrCoNiMn. 

У випадку еквімолярного складу FeCrCoNi криві залежності (Т) не можуть 
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Рис. 4.20. Відносні величини сигналів cіО для компонентів спалву CrFeNiCoMn 
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розглядатися як залежності, що характеризують парамагнітний стан. Скоріш за все 

такі залежності є накладання феромагнітного внеску від складових, що не 

розчинились при МС. Такий результат цілком узгоджується з попередніми 

результатами п.4.5.1, коли інформація з РД дає наявність фаз вихідного і частково 

сплавленого порошку.  

Два інші сплави, Fe0.9CrCoNi та Fe0.8CrCoNi, вже після релаксації в першому 

циклі нагрівання показують повністю обернені залежності (Т), що є типовими за 

формою залежностям Кюрі-Вейсса. В результаті апроксимації було одержано 

наступні параметри: 

- для сплаву Fe0.9CrCoNi: =0,31(1)Б, =167(12)К, 0=-1.26(19)10
-3

 см
3
/г. 

- для сплаву Fe0.8CrCoNi: =0,27(3)Б, =153(36)К, 0=-1.72(52)10
-3

 см
3
/г. 

Наведені дані – результат усереднення параметрів по трьох вітках 

залежностей (Т): при охолодженні в першому циклі та при нагріванні та 

охолодженні – в другому. 

Як видно, температура Кюрі сплаву та магнітний момент сплаву дещо 

понижується при зменшенні вмісту заліза. Щодо величини , то її значення 

попадає в інтервал , що наводиться для сплавів подібного складу [138]. 

Магнітний момент досить малий. Якщо врахувати результати розрахунку 

електронної структури такого сплаву [104], які вказують на те, що магнітний 

момент може нести лише атом заліза, то з урахуванням рівняння (3.8)  та атомної 
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Рис. 4.21. Температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) порошків 

FeCrCoNi (а), Fe0.9CrCoNi (б) та Fe0.8CrCoNi (в). Послідовність циклів вказана 

на графіках: темні символи – криві нагрівання, світлі – криві охолодження. 
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концентрації Fe (23 та 21 ат.% для Fe0.9CrCoNi та Fe0.8CrCoNi, відповідно), легко 

провести оцінку магнітного моменту, притаманного цьому атому: =0,64Б та 

=0,59Б, відповідно. Тобто, локалізований магнітний момент досить малий, навіть 

менший за величину магнітного моменту Fе у феромагнітному стані. Найбільш 

ймовірно, що причиною цього є утворення магнітних кластерів.  

Неповне сплавляння компонент ВЕСу FeCrCoNiMn навіть після 180 

хвилинного виявляється і на результатах магнітних досліджень. На рис.4.22. 

показані температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) порошку після 

розмелювання при 90 хвилин (рис.4.22.,а), 180 хвилин (рис.4.22,б) та після відпалу 

при 950
о
С (рис.4.22,в).  Із наведених залежностей видно, що при збільшенні часу 

розмелювання магнітна сприйнятливість при Т=300 К, 300, зменшується. Значення 

 також зменшується в першому циклі нагрівання вище 800К. Оскільки (Т) при 

охолодженні та в наступних циклах має характер, відмінний від залежності (Т) в 

першому циклі нагрівання, то це зменшення аж ніяк не може бути віднесене до 

магнітного переходу, а є результатом структурної перебудови сильно 

активованого, механічним способом, порошку. Зростання ентропійного внеску ТS 

при нагріванні, або при відпалі сприяє утворенню структури твердого розчину, або 

структури, що є досить близькою до неї. Зваживши на те, що ВЕС FeCoCrNiMn при 

Т кімнатній і вище є парамагнітний, то початкова залежність (Т), яка може 
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Рис. 4.22. Температурні залежності магнітної сприйнятливості (Т) порошку після 

синтезу протягом 90 (а) та 120 (б) хвилин та після відпалу при 950
о
С. 

Цифри біля залежностей – номер цик лу вимірювання. Темні символи – 

крива нагрівання, світлі – крива охолодження. 
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розглядатися суперпозицією різних внесків (феромагнітних, парамагнітних та 

антиферомагнітних) поступово трансформується в парамагнітну залежність. Для 

зразка відпаленого при 950
о
С (однофазного зразка за даними ренгенівської 

дифракції) така залежність має парамагнітний характер, особливо в циклі 

охолодження (рис.4.22.,б).  

Ситуація сильно змінюється при відпалі порошку при 950
о
С. За формою 

залежність (Т) досить близька до парамагнітної, і ця залежність досить добре 

описується узагальненим законом Кюрі-Вейса. Одержаний результат підтверджує 

кластерну будову ВЕСів, одержаних і методом МС. Проте, якщо у випадку зразків, 

одержаних методом лиття, специфічна структура є наслідком розпаду структури 

твердого розчину через зменшення ентропійного внеску, то у випадку зразків, 

одержаних МС, така кластерна структура утворюється з іншої сторони, коли 

ентропійний внесок зростає, причому таке наростання відбувається в умовах 

сильно спотвореної при розмелюванні структури. 

4.6. Висновки до розділу 4 

1. Показано можливість формування виробів із високоентропійного стопу 

CoCrFeMnNi не тільки шляхом деформації вальцюванням, але й шляхом 

деформації волочінням. Поведінка електричних властивостей практично однакова 

по відношенню до обох типів деформацій.  

2. Встановлено, що в стопах досліджуваного сплаву можливе формування 

K-стану: особливого структурного стану, що має місце для деяких стопів на основі 

перехідних металів.  Такий стан може розглядатися як наслідок утворення у 

деформованих ВЕСах особливих нанодоменних областей зі своїм певним типом 

впорядкування, що відрізняється від впорядкування у матриці ВЕСу. 

3. Було показано, що деформування ВЕСу FeCrMnCoNi (деформація 

прокатки або волочіння) призводить до нетипової поведінки електричного опору 

від величини деформації. При деформуванні електроопір зменшується, а 

температурний коефіцієнт опору зростає, що нетипово для деформаційної 

поведінки металевих сплавів 
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4. Проведені дослідження свідчать, що структура зразків суттєво 

визначається режимами термо- та механічної обробки. Неоднорідний розподіл 

температур та деформацій призводить до неоднорідної структури, що проявляється 

на неоднорідності фізичних властивостей  При однорідному складі такі 

особливості можуть бути пояснені тільки з точки зору формування певних типів 

ближніх порядків (кластерних структур) внаслідок конкурування ентропійного та 

ентальпійного внесків при низьких температурах.  

5. Було показано, що ВЕСи можна виготовляти методом механічного 

сплавляння за досить малі часи синтезу(та досягати практично однофазної 

структури), в порівнянні з традиційними методами виготовлення. Встановлено, що 

високоенергетичний процес МС супроводжується динамічною рекристалізацією, 

що призводить до однофазного утворення твердого розчину з високою щільністю 

дефектів упаковки та параметром комірки близьким до литих сплавів. 
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ВИСНОВКИ 

 Встановлено, що зразки ВЕСів, вирізані із злитків, характеризуються 

структурною неоднорідністю (мають різні локальні значення мікродеформацій, 

дисперсності, текстурованості), хоча і мають склад близький до номінального. Така 

структурна неоднорідність частково успадковується з вихідного стану, а при умові 

зниження ентропійного внеску при низьких температурах диктується типом та дією 

зовнішніх чинників та внутрішніми взаємодіями між атомами. Переважно вона 

виникає внаслідок неоднорідного характеру дії зовнішніх чинників (тепловідвід, 

неоднорідність деформації, локальні температурні впливи тощо). Вочевидь, такий 

неоднорідний характер структури повністю або частково зникає при зростанні 

ентропійного внеску в енергію системи при відпалах. 

 Структурна неоднорідність відображається на неоднорідному 

характеру розподілу магнітної сприйнятливості та мікротвердості по зразкам. Через 

відсутність превалюючого впливу того чи іншого локального параметру структури, 

можна стверджувати, що особливості структури мають комплексний вплив на 

магнітну сприйнятливість та мікротвердість. Скоріш за все такий вплив буде 

визначатися характером ближнього впорядкування, що утворюється під дією 

неоднорідних зовнішніх чинників. 

 На основі аналізу температурних залежностей магнітної 

сприйнятливості показано, що  великі локалізовані магнітні моменти можуть 

розглядатися з точки зору формування суперпарамагнітних кластерів. Не стійкість 

таких кластерів під дією зовнішніх чинників (деформація відпал), що знаходить 

відображення на локалізованих магнітних моментах, в тому числі і не однорідний 

розподіл магнітних властивостей по зразках, може бути наслідком близького 

вмісту елементів до перколяційного порогу  п‘ятикомпонентних ВЕСів з точки 

зору поліхроматичної перколяції по положенням. Ця близькість до критичної точки 

призводить до легкої зміни величини локалізованих магнітних моментів як 

наслідок  утворення та розпаду суперпарамагнітних кластерів внаслідок дії 

зовнішніх чинників. 
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 Електроопір ВЕСів та його температурні залежності визначаються 

композиційним безладом внаслідок багатокомпонентності. Проте, конкретні 

особливості температурних залежностей слід розглядати з точки зору формування 

кластерних утворень з певним типом ближнього порядку. Вперше показано, що в 

деформованих ВЕСах FeCrMnCoNi спостерігається S-подібна аномалія на кривих 

R(T) в околі температур біля 700К. Характер такої поведінки, разом з аномальною 

поведінкою електроопору при деформації, дають підстави віднести її до К-стану, 

що раніше спостерігався у звичайних сплавах на основі 3d-перехідних металів, і 

тісно пов‘язаних з формуванням кластерних структур зі своїм ближнім 

впорядкуванням. Дослідження кінетики поведінки аномалії, показали, що енергія 

активації процесів розпаду таких кластерних структур досить добре узгоджується з 

енергетичним та термодинамічними параметрами складових ВЕСу  FeCrMnCoNi.  

 Синтезовано сплави FeCrMnCoNi та FeCrCoNi методом 

високоенергетичного механічного сплавляння. Встановлено, що практично 

однофазна структура утворюється вже після 15-30 хв обробки, що значно менше 

типових часів утворення однофазних структур подібними методами механічного 

сплавляння (десятки годин). Зменшення часів синтезу цих, а в перспективі інших, 

ВЕСів значно підвищує ефективність методу, що може розширити перспективи 

практичного використання ВЕС. 

 Методом волочіння одержано тонкі дроти із сплаву FeCrMnCoNi. Цей 

метод, разом з методом вальцювання, значно може розширити практику 

використання ВЕС для різних технологічних цілей цього та інших складів з 

відносно високими пластичними параметрами.. 

 Показано, що відносна метастабільність ВЕСів при понижених 

температурах внаслідок зниження ентропійного, стабілізуючого, фактору 

призводить до утворення неоднорідностей різних масштабних рівнів (в тому числі 

різний характер ближнього впорядкування) на різних етапах синтезу або обробки. 

Такий фактор повинен враховуватися не тільки при синтезі, але й при виготовленні 

та експлуатації виробів з ВЕС, особливо в неоднорідних, жорстких зовнішніх 

умовах. 
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