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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Високоентропійні сплави (ВЕСи) це системи, які  

містять п’ять і більше металічних компонент, вміст яких близький до 

еквіатомного. Не зважаючи на склад, ВЕСи формують просту (зазвичай ГЦК 

або ОЦК) кристалічну структуру твердого розчину і проявляють ряд 

унікальних властивостей. Серед цих властивостей відмічаються високі 

механічні параметри, 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. Зокрема, електричні та 

магнітні властивості таких матеріалів хоча і досліджувалися, але їх трактування 

досить спрощене і суперечливе. Через велику кількість складових, що 

характеризуються різним розміром атомів, таке трактування, в основному, 

зводиться до композиційної невпорядкованості.  

На сьогодні в цьому напрямку дослідження проводяться як для з‘ясування 

механізмів формування фізичних, зокрема електричних та магнітних, 

властивостей, так і в напрямку пошуку нових систем, що утворюють структуру, 

притаманну ВЕСам. В Україні, приорітет в цих напрямках 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.  

Але не зважаючи на перспективи та інтенсивні дослідження, теперішнє 

використання ВЕСів навіть в якості конструкційних елементів досить 

обмежена. Серед причин цього, перш за все, може бути специфіка одержання 

таких матеріалів, яка дозволяє отримувати такі матеріали тільки у малих 

об’ємах, що значно обмежує технологічність їх використання. Крім цього, 

відносна метастабільність ВЕСів, яка встановлена при їх дослідженнях, 

очевидно, є причиною різних експлуатаційних параметрів та фізичних 

характеристик таких матеріалів, що і обумовлює неоднозначність трактовки 

фізичних процесів, що відбуваються в цих системах. Оскільки така 

метастабільність виникає внаслідок зниження стабілізуючого фактору ентропії 

при низьких температурах, то вона може проявлятися не тільки у вигляді 

формування додаткових фаз, але і обумовлювати зміну характеру ближнього 

впорядкування, як первинного, більш швидкоплинного етапу прояву 

метастабільності. Саме характер такої “вторинної” впорядкованості може в 

значній мірі визначати фізичні властивості таких матеріалів.  

Отже, незначна увага, що приділяється дослідженню неоднорідностей 

ВЕСів за рахунок різного характеру впорядкування, що може виникати як після 

формування злитків, так і при виготовленні зразків для досліджень, а також 

обмежена інформація про їх електричні та магнітні властивості (особливо при 

температурах вищих за кімнатну) і обумовлюють актуальність роботи 

«Відображення типу впорядкування на структуру та властивості 
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високоентропійних сплавів» в розширенні знань про ВЕСи і перспектив їх 

практичного використання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано 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: д/б теми № 17БП051-02 

«Розробка нових шаруватих нанокомпозиційних систем з високою стійкістю до 

дії високошвидкісного ударного навантаження» (№ держреєстрації 

0117U005020), д/б теми № 15БФ051-04 «Формування структури та фазового 

складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі 

реакційного синтезу» (№ держреєстрації 0115U000263), д/б теми № 19БФ051-

11 «Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів 

перспективних для використання в подвійних технологіях» (№ держреєстрації 

0119U100184),.  

Мета і задачі дослідження.  
Метою дисертаційної роботи є 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 високоенергетичного механіко-активованого синтезу 

для виготовлення високоентропійних сплавів. 

5. Провести аналіз та систематизацію отриманих результатів. 

Об’єктом дослідження є структурні особливості внутрішньої будови 

високоентропійних сплавів, природа їх магнітних та електричних властивостей, 

та взаємозв’язок останніх зі структурою. 

Предметом дослідження є 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; 

• дослідження електричного опору контактним методом за 4-ьох точковою 

схемою; 
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• скануюча електронна мікроскопія, оптична мікроскопія, метод 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії; 

• малокутове рентгенівське розсіювання; 

• метод вимірювання мікротвердості за Вікерсом; 

• метод механіко-активованого синтезу порошкових матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) Вперше показано, що зразки, вирізані із злитків, є структурно-

неоднорідні, хоча і мають склад близький до номінального. Така структурна 

неоднорідність є наслідком неоднорідного характеру дії зовнішніх чинників 

(тепловідвід, неоднорідність деформації, локальні температурні впливи тощо) 

Зокрема, встановлено, що магнітна сприйнятливість та мікротвердість є 

неоднорідними по площині зразків. 

2) Встановлено, що ВЕСам властиві великі локалізовані парамагнітні 

моменти магніто-активних атомів, та пояснено з точки зору формування 

суперпарамагнітних кластерів. Формування таких кластерів тісно пов‘язаний з 

характером ближнього впорядкування сплавів на різних етапах виготовлення, 

обробки та експлуатації; 

3) Проведено систематичні дослідження електроопору зразків ВЕС різних 

складів встановлено аномальний вплив різних типів деформацій на електроопір 

та його температурну залежність для ВЕСу CrMnFeCoNi. 

4) Показано, що досліджуваним ВЕСам притаманна поведінка 

електроопору, що відноситься до К-стану, який проявляється у низці багатьох 

деформованих класичних сплавах на основі перехідних металів, а його природа 

узгоджується з припущенням про кластерні особливості внутрішньої будови 

ВЕСів. 

5) Продемонстровано на прикладі ВЕСів FeCrCoNi та CrMnFeCoNi 

ефективність методу високоенергетичного механічного сплавляння для синтезу 

порошків.  

6) Показано, що зі сплаву CrMnFeCoNi методом волочіння можливо 

формувати тонкі дроти, що разом з методом вальцювання може значно 

розширити практику використання ВЕСів. 

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 їх синтезі та під час експлуатації. Одержані результати про формування 

неоднорідної структури повинні враховуватися при синтезі, виготовленні та 

експлуатації виробів з ВЕСів, 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 
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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.  

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, обговорення результатів та формулювання 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 сплавляння 

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 дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи представлені на міжнародних 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; 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), та 6 матеріалів і 

тез доповідей на наукових конференціях[8–12], та 3 наукові праці, які 

додатково відображають результати[13–15] . 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 4 розділів, 7 висновків, списку використаних джерел та додатку. 
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Дисертація містить 59 рисунків, 9 таблиць та список використаних джерел із 

179 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 176 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі подано загальну характеристику стану наукової проблеми, 

обґрунтовано актуальність обраної теми та сформульовано мету, об'єкт, 

предмет та методи дослідження. Визначено наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, відображено особистий внесок дисертанта у 

публікаціях із співавторами. Представлено інформацію про зв'язок роботи із 

науковими програмами та темами, а також про апробацію її результатів. 

У першому розділі наведено огляд літературних даних про основні 

особливості та властивості багатокомпонентних систем, зі складом близьким до 

еквімолярного, які дістали назву високоентропійних сплавів. 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. Ці результати говорять про те, що ці умови не є 

універсальними. Проведено аналіз основних структурних особливостей даного 

класу матеріалів та порівняно їхню структуру зі структурами пара кристалів та 

аморфних металічних сплавів. Ці результати свідчать, що в більшості 

"ідеальний" стан твердого розчину практично не досягається, а одержані 

структури досить часто мають неоднорідності, навіть з макроскопічними 

розмірами. Розглянуто основні магнітні та електричні властивості, вплив на них 

структури, термічних обробок, варіації складу. Акцентовано увагу, що 

практичне використання ВЕСів на сьогодні фактично не зустрічається, що 

обумовлено, перш за все, малою продуктивністю методів одержання матеріалів. 

У другому розділі розглянуто об’єкти та основні методи дослідження 

високоентропійних сплавів в рамках даної дисертаційної роботи. 

Розглянуто метод рентгенівської дифракції та приведено основні методи 

обробки дифракційних спектрів, зокрема розглянуто методи уточнення 

параметрів комірки. Крім того, приведено короткий огляд визначення по 

дифракційним спектрам ряду структурних параметрів, а саме: метод 

апроксимації та метод Фур’є аналізу (для знаходження розмірів кристалітів та 

величини мікроспотворень), метод якісної оцінки текстурованості та 

визначення густини дефектів пакування.  

Описано методи електронної та оптичної мікроскопії, обговорено 

особливості даних методів. 

Розглянуто особливості та деталі функціональних можливостей чотирьох 

контактного методу дослідження електроопору в інтервалі температур 77-900 

К. 

Приведено опис та можливості магнетометра Фарадея для систематичних 

досліджень магнітних властивостей в температурному діапазоні 300-900 К в 

атмосфері аргону 

 Описано метод механо-активованого синтезу для одержання матеріалів у 
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високо-енергетичному планетарному млині.  

У третьому розділі містяться результати досліджень структури та деяких 

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

В цьому випадку частково або повністю зберігався структурний стан злитку та 

вносились додаткові зміни в структуру за рахунок процесу розрізання. 

В ході досліджень було встановлено, що зразки, вирізані з різних частин 

одного і того ж злитка, характеризуються певними відмінностями у структурі. 

Ці відмінності добре проявляються при дифракційних досліджень різних 

фрагментів. Так, на рис. 1 зображено дифрактограми, одержані для двох 

фрагментів ВЕСу CrMnFeCoNi, 1 та 2, розміром 55 мм
2
, що вирізані з 

масивної заготовки після їх полірування. 

Наявна різниця у відносних інтенсивностях дифракційних максимумів 

обох зразків (Рис. 1) обумовлена різною текстурованістю зазначених 

фрагментів. В той час як дифрактограми від порошків, отриманих з цих зразків, 

таких особливостей не виявляють. Відсутні також і додаткові, надструктурні 

відбиття, які можуть виявлятися при ефектах впорядкування. В цілому відносні 

інтенсивності дифракційних максимумів для них близькі до теоретично 

розрахованих.  

В подальшому аналізуються результати, що 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 відрізались фрагменти, 

довжиною 10 мм. Ще один зразок (BD6) 

було розрізано на п‘ять фрагментів (умовне 

позначення BL1-BL5). 

Дифрактограми, одержані на фрагментах 

зразків BD1-BD5, зображені на рис.2. На 

цьому ж рисунку нанесено положення 

перших п‘яти дифракційних максимумів, що 

відповідають ГЦК комірці з параметром 

а=0.360 нм. Для аналізу текстури було 

використано параметр, запропонований 

Вільсоном:  






n

hklEhklThkl

n

hklhklEhklT

hkl
IIp

pII

)/(

)/(

,,

,,

,    (1)

 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 таблиці 1 для зразків BD1-BD5 
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Рис. 1. Дифрактограми, одержані 

для двох зразків, 1 та 2, прямокутної 

форми, розміром 55 мм
2
, вирізаних 

зі злитку сплаву CrMnFeCoNi. 
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Рис. 2. Дифрактограми, одержані від 

фрагментів зразків BD1-BD5 (номер 

біля дифрактограми відповідає 

номеру зразка BD). 
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наведено структурні параметри. 

Дослідженні фрагментів BL1-BL5, тобто дослідження, що проведені 

вздовж одного зразка, також, як і в попередньому випадку, свідчать, що 

неоднорідність характерна і для цього випадку. В цьому випадку, кожен із 

фрагментів характеризується своєю відносною інтенсивністю дифракційних 

максимумів, що може бути наслідком локально-неоднорідного характеру 

текстури вздовж зразка. Розподіл параметрів текстурованості Вільсона вздовж 

зразка зображено на рис. 3. 

Обробка дифракційних спектрів зразків BL1-BL5 також призвела до 

структурних параметрів (розмір блоків та мікроспотворення оцінені в 

граничних випадках (великі блоки та малі мікроспотворення), визначені 

методом апроксимації та методом Фур‘є аналізу, густина дефектів пакування), 

що мають неоднорідний розподіл по довжині зразка. 

Дослідження мікроструктури кожного із фрагментів методами оптичної та 

растрово-електронної мікроскопії також вказують на дисперсно-неоднорідну 

структуру кожного із фрагментів (рис 4.). Дисперсна структура, що 

спостерігається нами, може виникати внаслідок неоднорідного розподілу 

мікронапружень та дефектності структури в середині окремого зерна, що в 

даних матеріалах можуть складати 

величини, порядку 100 мкм, значно більших 

ніж розглянуті фрагменти.  

Не зважаючи на таку неоднорідність, 

елементний склад, визначений в межах 

кожного із фрагментів методом 

енергодисперсійного 

рентгенофлуорисцентного аналізу виявився 

практично однаковий (рис.5). З рис. 5, видно, 

що в досліджуваному зразку вміст кожного 

із компонент сплаву CoCrFeMnNi в межах 

(0.2-0.3 ат.%) близький до номінального (20 

ат.%). Зазвичай такі відхилення складу 

типові для ВЕСів. 

Отже, зваживши на проведені 

дослідження можна стверджувати, що 
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Рис. 3. Параметри Вільсона Фhkl, 

обчислені за інтенсивностями 

дифракційних максимумів (111), 

(200) та (220) фрагментів ВL1-BL5. 

На ставках – мікроструктура 

центральної частини кожного із 

фрагментів. 

 

Таблиця 1. 

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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неоднорідність структури при фіксованому складі сплаву CoCrFeMnNi може 

бути пояснена тільки внаслідок утворення 

неоднорідного розподілу ближнього 

порядку, що утворюється в результаті дії 

тих чи інших зовнішніх чинників. 

Неоднорідності структури, існування 

яких встановлено в результаті 

дифракційних досліджень, знаходять 

відображення і на фізичних властивостях 

матеріалів, таких як мікротвердість, яка є 

чутливою до різного роду неоднорідностей, 

що видно з рис. 6.  Подібна неоднорідність 

характерна і при дослідженні на 

пластинчатих зразках. Цілком зрозуміло, 

неоднорідність мікротвердості по довжині 

зразка тісно пов‘язана з неоднорідною 

структурою досліджених сплавів, проте 

кореляції з жодним параметром структури, 

одержаних для того ж само зразка не 

виявляється. Відсутність такої кореляції 

свідчить про комплексний вплив параметрів 

структури на цю величину.  

Для подальшого аналізу слід було 

провести дослідження та аналіз магнітних 

властивостей сплаву CrMnFeCoNi, які 
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Рис. 5. Концентраційна залежність 

(ат.%) по довжині зразка (права вісь – 

концентрація (мас.%) домішкового 

кремнію по довжині) 

а 

      

б

б 

      

 BL1 BL2-1 BL2-2 BL3 BL4 BL5 

Рис. 4. Мікроструктура поверхні фрагментів BL1-BL5 зразка BD6 за результатами 

растрової електронної (а) та оптичної (б) мікроскопій.  

 

 
Рис. 6. Розподіл мікротвердості Нv 

вздовж зразка BD6 сплаву 

CrMnFeCoNi  
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досить чутливі до структури матеріалу. Дослідження залежностей (Т) ВЕСу 

CrMnFeCoNi, показують, що характер залежності (Т) цього ВЕСу досить 

чутливий до передісторії і характеризується необоротністю в першому циклі 

нагрівання-охолодження (рис. 7.), яка при подальших циклах вимірювань 

практично зникає. 

Лінійні області на залежності (Т
-1

) as-cast стану та відпаленого зразка 

CrMnFeCoNi при 800
о
С можна пояснити з точки зору парамагнетизму Кюрі, 

(Т) якої описується виразом: 

kT
Nm

0 3

2


,       (2) 

де 0 - температурно незалежна складова сприйнятливості, m - ефективний 

парамагнітний момент на атом сплаву, k та 

N - стала Больцмана та число Авогадро, 

відповідно. 

Проте, залежності (Т) зразка, 

відпаленого при 950
о
С, краще описуються 

залежністю Кюрі-Вейсса: 

)(3

2

CTTk
Nm

0 
 

,    (3) 

де 0, m, k та N – ті ж само, що і в рівнянні 

(2), ТС – температура Кюрі. 

Оцінка параметрів з цих залежностей, 

зокрема значення ефективного 

парамагнітного моменту m, вказує на те, 

що m, значно перевищує величину, яку 

можна досягти при максимальному 

значенні магнітних моментів  

магнітоактивних атомів сплаву. Було 

припущено, що такі значення m виникають 

не за рахунок окремих атомних складових, 

а за рахунок певних типів магнітних 

неоднорідностей (кластерів), утворених 

декількома магнітоактивним атомами, 

пов’язаних обмінною (переважно 

феромагнітною) взаємодією всередині 

кластеру. Оцінка розміру кластерів з 

урахуванням наявності магнітного 

моменту лише на атомах заліза (підстава 

для цього – літературні дані по 

розрахункам електронної структури) дає 

нам кластер, утворений від 2-х до 30 

зв‘язаних обмінною взаємодією атомів 

заліза. Такий розмір кластерів буде значно 

менший при врахуванні магнітних 

 
Рис. 7. – 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. 
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моментів на інших типах атомів. Таким чином, обмінна взаємодія зберігає 

упорядкування спінів у середині таких кластерів, хоча сам сплав проявляє 

парамагнітні властивості. Фактично показано, що в такому випадку має місце 

не парамагнітний, а суперпарамагнітний стан. Відпал, механічні впливи 

(деформація) досить легко можуть зруйнувати таку взаємодію і змінити 

параметри температурних залежностей (Т).  

З урахуванням виявлених особливостей магнітних параметрів, досить 

легко вдається пояснити неоднорідний розподіл магнітних властивостей 

(величину значення  та величину магнітних моментів) по зразках з 

урахуванням неоднорідного розподілу структурних параметрів, що обумовлена 

неоднорідним розподілом ближнього порядку.  

Крім магнітних досліджень, проведено і дослідження електротранспортних 

властивостей ряду ВЕСів у вихідному стані.  

Температурні залежності електроопору ВЕСів CrMnFeCoNi, 

CrMnFeCoNi2Cu, TiZrHfVNb та Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10 наведені на рис.8, а в табл. 

2 наведено значення їх питомого 

електроопору при кімнатній температурі, 

300, та значення температурного 

коефіцієнту опору (ТКО) при цій 

температурі. Слід відмітити, що питомий 

опір 300 досліджених ВЕСів досить 

великий. 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. 

В цілому існує тенденція до зростання 

питомого опору сплавів при збільшенні 

кількості в ньому компонентів. 

ВЕСам, при умові утворення ними ідеальних твердих розчинів, 

однозначно притаманний дальній порядок (ДП) (наявність чітких дифракційних 

максимумів), але ближній порядок (БП), буде характеризуватися лише певним 

степенем топологічного, пов‘язаним з розміщенням атомів, БП (або ТБП), але 

повною відсутністю хімічного (пов‘язаного з типом атому) ближнього поряду 

(ХБП). В реальних металічних системах, внаслідок різних значень енергій 

взаємодій між елементами (визначається парними ентальпіями  НАВ), можуть 

виникати області з різними типами ХБП. Подібно до аморфних сплавів, 
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Рис. 8 Температурні залежності 

нормованого електроопору R/R300 

ВЕСів: CrFeCoNiMn (1), 

CrMnFeCoNi2Cu (2), TiZrHfVNb (3) та 

Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10 (4). 

 

Таблиця 2 
 Структура а, нм 300, 

мкОмсм 

300,  

10
-4

 К
1

 

 інтервал 

досліджень К 

CrMnFeCoNi ГЦК 0,3592(7) 109 4,01 as-cast 77-900 

CrMnFeCoNi2Cu ГЦК1 

ГЦК2 

0,3600(2) 

0,3630(2) 
113 1,42 

as-cast 77-900 

TiZrHfVNb ОЦК 0,3385(4) 130 1,15 as-cast 77-900 

Ta10Nb20Hf15Zr25Ti30 ОЦК 0,3373(6)  0,91 as-cast 77-900 
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відсутність ХБП, навіть при умові наявності упорядкованої структури, 

призводять до великих значень , та малих ТКО. Щодо особливостей на 

залежностях (Т), то вони будуть визначатися тим характером ХБП, що 

утворюється у ВЕСах при різних умовах. Саме з урахуванням цього вдалося 

пояснити літературні дані про мінімум електроопору, що виявлений у деяких 

ВЕСах, при Т декілька десятків Кельвінів з урахуванням слабкої локалізації в 

області кластерних структур, що успішно застосована до аморфних сплавів. 

Нажаль використаний температурний інтервал досліджень (Т) не дає 

можливості провести коректні оцінки, але не лінійності на залежностях (Т) на 

рис. 8. вказують, що цей механізм справедливий і для досліджених ВЕСів. 

Формування неоднорідностей типу кластерних структур підтверджується і 

за результатами мало кутового рентгенівського розсіювання. Результати таких 

досліджень для прокатаних (до 90%) різних за шириною зразків сплаву 

CrMnFeCoNi показані на рис. 9. Оцінка розміру неоднорідностей для ширшого 

зразка (зразок 2) за цими результатами в класичному розгляду Гіньє явища 

МКРР у випадку розрідженої монодисперсної системи становить 2 нм для 

випадку сферичних неоднорідностей. Для більш вузького зразка, форму кривих 

МКРР можна пов‘язати з флуктуаціями електронної густини, що виникає 

внаслідок впливу краєвих деформаційних ефектів при прокатці. Положення 

«горба» на цій залежності за оцінками з використанням рівняння Вульфа-Брега 

дає нам значення d, що складає 4 нм.  

В останньому, дев‘ятому, підрозділі зроблено аналіз причин, що 

обумовлюють виникнення різного роду неоднорідностей. Основною із них є 

метастабільність ВЕСів при низьких температурах, що встановлена порівняно 

недавно. Оскільки величину вільної енергії GS визначає не сама ентропія Smix 

змішування, а -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. 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. Наслідком 
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Рис. 9. МКР криві для зразків CrFeCoNiMn (а) та залежність lnJ від К
2 

для зразка 2 (б), 

цифри на графіках – номер зразка. 
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цього виникає термодинамічна нестійкість цього ВЕСу. Взагалі, в твердому 

стані швидкість проходження дифузійних процесів досить мала, а додатково до 

цього, ВЕСам притаманна так звана сповільнена дифузія. Тому процеси 

розпаду ВЕСів при кімнатних температурах будуть відбуватися досить 

повільно. 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 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. Подібним чином, процеси, 

що відбуваються за рахунок зміщень атомів, такі як, наприклад, пластична 

деформація, призведуть до утворення нового характеру БП, який буде 

диктуватися умовою мінімізації енергії системи. Тому функціонування виробів, 

виготовлених з ВЕСів, особливо в жорстких умовах експлуатації, може 

призвести до формування свого, більш термодинамічно стійкого стану та 

призвести до зміни різних фізичних параметрів, що і повинно враховуватися 

при розробці виробів з таких матеріалів.  

У четвертому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень по впливу різних типів деформації на структуру та властивості 

ВЕСу CrMnFeCoNi, та апробацію методу високоенергетичного механіко-

активованого синтезу для ВЕСу CrMnFeCoNi. 

На рис.10. показана еволюція питомого електроопору 300 при Т=300 К зі 

збільшенням величини деформації . На цьому ж рисунку наведено залежність 

температурного коефіцієнту опору 300, визначених при Т=300К, при кожній 

деформації. Як видно, 300 монотонно збільшується в області деформацій 0-

80%, а при більших деформаціях – практично є не змінною. Можна було б 

вважати, що 300 в межах похибки (близько 7%) не залежить від  , проте, 

враховуючи залежність 300() слід припускати незначне зменшення питомого 

опору в області деформацій 0-80%, яке 

стає більш очевидним при більших 

деформаціях. 

Фрагменти температурних 

залежностей нормованого електроопору 

R(Т)/R300 для різних значень  зображені 

на рис. 11. Саме з цих залежностей і 

визначали величини 300. Зваживши на 

отримані результати, досить чітко 

видно, що параметри електропору ВЕСу 

CrMnFeCoNi виявляють незвичну 

поведінку від деформації вальцювання, 

оскільки зазвичай збільшення 

деформації  обумовлює збільшення 300 
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Рис. 10. Залежність питомого 

електроопору  та ТКО  при Т=300 К від 

величини деформації . 
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та зменшення 300.  

Крім такої незвичної поведінки 300 та 

300 слід відмітити й не типову поведінку на 

залежності R(Т)/R300, яка полягає в наявності 

необоротних змін  електроопору в циклі 

нагрівання-охолодження деформованого 

сплаву CrMnFeCoNi. Незвична поведінка 

R(Т)/R300 проявляється в тому, що 

електроопір деформованого сплаву 

CrMnFeCoNi зростає в результаті відпалів у 

формі S-подібна кривої. Це показано на 

рис.12., де залежність 1 - це перший цикл 

нагрівання, а 2 – другий цикл нагрівання 

після охолодження того ж самого зразка. 

Збільшення  в цьому випадку не велике, 

близько 3%, але сам факт його зростання 

протирічить загальним уявленням впливу 

відпалів на електроопір деформованих 

зразків в тому відношенні, що  повинно 

зменшуватися внаслідок відпалів дефектів, 

що наведені в процесі деформації.  

Додатково було встановлено, що 

положення S- кривої залежить і від 

швидкості нагрівання. Це добре видно на 

рис.13., 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.). 

Такий процес може розглядатися як процес 

зародження та росту нових фазових утворень. 

Застосування методу Кіссінджера для 

визначення енергетики такого процесу 

дозволила встановити, що енергія активації 

цього процесу лежить в межах від 124 до 246 

кДж/моль (залежно від рівнів визначення 

температури перетворення (див. рис. 13)), що 

за величиною узгоджується з енергіями 

активації різних процесів сплаву 

CrMnFeCoNi (наприклад, енергіями активації 

дифузії елементів, активаційною енергією 

початкової стадії пластичних процесів за 

вакансійним механізмом).  

Дослідження деформації волочінням 

також дозволило встановити, що характер 

температурних залежностей електроопору 
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Рис. 13. 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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Рис. 12. 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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Рис. 11. Температурні залежності 

нормованого електроопору R(Т)/R300 в 

температурній області 77-300 К 

зразків, вальцьованих до різної 

величини . 
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зразків після цього типу деформацій виявився досить подібним до характеру 

залежності R(T) після деформації прокаткою. На них також виявляється S-

подібна аномалія, параметри якої подібні до попередніх. 

S-подібна особливість на залежностях R(Т) не може бути пов’язана зі 

структурними або фазовими змінами, принаймні на тому мінімальному 

розмірному масштабі, що дозволяє роздільна здатність дослідження 

мікроструктури. В традиційних сплавах на основі перехідних металів таку 

поведінку відносно деформації названо „К-станом”, який пов‘язаний з 

утворенням стабільних доменів (кластерів) з певним типом ближнього порядку. 

Зваживши на склад ВЕСів та встановлені особливості можна стверджувати, що 

і в них проявляється К-стан. 

Крім цього, при волочінні нам вдалося виготовити дроти з товщиною 

близько 0,5 мм. Цей факт дозволяє значно розширити сферу використання цих 

матеріалів.  

Дослідження впливу деформацій на магнітні властивості сплаву 

CrMnFeCoNi при деформації  також дозволив визначити магнітні моменти 

залежно від величини деформації. Одержані результати, скоріш за все, є 

наслідком кластероутворення, що відбувається при деформації та в результаті 

низько-температурних відпалів. При збільшенні деформації, має місце 

руйнування характеру кластерної структури, що утворюється при одержанні 

злитку, а при низько-температурних відпалах формується структура, що є 

більш близькою до структури неоднорідного твердого розчину. 

В другій частині цього розділу наведено результати апробації методу 

високоенергетичного механічного сплавляння на прикладі чотирьох- 

(CrFeNiCo) та п’яти- (CrMnFeCoNi) компонентних ВЕСах. Механічне 

сплавляння дозволяє отримати ВЕС CrFeNiCo вже протягом 120 хвилин. Для 

п‘ятикомпонентного сплаву CrMnFeCoNi утворюється переважно однофазний 

ВЕС протягом 180 хв (рис.14 а). Прискорити процес утворення ВЕСу можливо і 

при 60-ти та 90-то хвилинному розмелюванні, якщо відпалити порошки при 

при Т=950
о
С. Параметри комірки одержаних порошкових ГЦК ВЕСів 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 (дифрактограма (4) на рис.13) 

з параметром а=0,3597(3) нм, що практично 

співпадає з параметром масивного матеріалу. 

За результатами досліджень растрової 

електронної мікроскопії, порошок, після 

розмелювання протягом 180 хвилин, являє 

собою набір частинок з розмірами, що 

знаходяться в межах від 20 до 100 мкм 

(рис.15). Проте зустрічаються частинки і 

менших розмірів.  

Для одержання інформації про 

рівномірність розподіл компонентів в 

 
Рис. 14. 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)). 
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одержаних порошках, було проведено дослідження методом енерго-

дисперсійної рентгенівської спектроскопії (ЕДС) порошку, синтезованого при 

розмелюванні 180 хв. В загальному, ніяких особливостей, пов‘язаних з 

утворенням частинок порошку в яких наявна локалізація того, чи іншого 

компоненту (або компонентів) не встановлено.  

Дослідження температурних залежностей магнітної сприйнятливості (Т), 

порошків, одержаних методом МС, показує 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. Оскільки 

ВЕС CrMnFeCoNi при Т кімнатній і вище є парамагнітний, то початкова 

залежність (Т) вихідного порошку може розглядатися суперпозицією різних 

внесків (феромагнітних, парамагнітних та антиферомагнітних), яка поступово 

трансформується в парамагнітну залежність. Відпал порошку при 950
о
С 

призводить до залежності (Т), що  добре описується узагальненим законом 

Кюрі-Вейса.  

Одержаний результат свідчить і про важливу роль характеру ближнього 

порядку ВЕСів, одержаних і методом МС. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що зразки ВЕСів, вирізані із злитків, характеризуються 

структурною неоднорідністю (мають різні локальні значення 

мікродеформацій, дисперсності, текстурованості), хоча і мають склад 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 15. 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. 
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близький до номінального. Така структурна неоднорідність частково 

успадковується із 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 при 

підвищених температурах. 

2. 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. 

3. 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 досить близького вмісту елементів до перколяційного порогу  

п‘ятикомпонентних ВЕСів з точки зору поліхроматичної перколяції по 

положенням. Ця близькість до критичної точки і призводить до легкої зміни 

величини локалізованих магнітних моментів як наслідок  утворення та 

розпаду суперпарамагнітних кластерів внаслідок дії зовнішніх чинників. 

4. 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. 

Зокрема, вперше показано, що в деформованих ВЕСах CrMnFeCoNi 

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 свої ближнім 

впорядкуванням. Дослідження кінетики поведінки такої аномалії, показали, 

що енергія активації процесів розпаду таких кластерних структур 

узгоджується з енергетичним та термодинамічними параметрами складових 

ВЕСу  CrMnFeCoNi. 

5. Синтезовано сплави CrMnFeCoNi 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 



17 

сплавляння (десятки годин). Зменшення часів синтезу цих, а в перспективі 

інших, ВЕСів значно підвищує ефективність методу, що може розширити 

перспективи практичного використання ВЕС. 

6.  Методом волочіння одержано тонкі дроти із сплаву CrMnFeCoNi. 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. 

7. 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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Дисертаційна робота присвячена дослідженням особливостей структурної 

будови високоентропійних сплавів та їхніх властивостей, а також впливу 

різноматних типів обробки матеріалів на їх структуру та властивості.  

Проведено значну кількість експериментальних досліджень (структури, 

магнітних, електричних та механічних властивостей) для вивчення різних 

сплавів. Встановлено, що великі локалізовані магнітні моменти можуть 

розглядатися з точки зору формування суперпарамагнітних кластерів.  

Показано, що в деформованих ВЕСах CrMnFeCoNi спостерігається S-подібна 

аномалія на кривих R(T), яку можна віднести до К-стану. Апробовано метод 

високоенергетичного механіко – активованого синтезу для високоентропійного 

складу CrMnFeCoNi. Наведені результати показали можливість отримати даний 

сплав протягом 3 годин перебування в млині. Отримано дроти методом 

деформації волочіння, що значно може розширити практику використання 

ВЕСів. Проведено порівняння отриманих результатів із літературними даними. 

Показано, що відносна метастабільність ВЕСів при понижених температурах 

внаслідок зниження ентропійного, стабілізуючого, фактору призводить до 

утворення неоднорідностей різних масштабних рівнів. 

Ключові слова: високоентропійні сплави, магнітна сприйнятливість, 

магнітний момент, електроопір, температурний коефіцієнт електроопору, 

механічне сплавлання, текстура, пластична деформація, структура. 
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Диссертация посвящена исследованию особенностей структурного 

строения высокоэнтропийных сплавов и их свойств, а также влияния 

разнообразных типов обработки материалов на их структуру и свойства. 

Проведено значительное количество экспериментальных исследований 

(структуры, магнитных, электрических и механических свойств) для изучения 

различных сплавов. Установлено, что образцы ВЭСов, вырезанные со слитков 

характеризуются структурной неоднородностью (разные локальные значения 

микродеформаций, дисперсности, текстурованности), хоть состав и близкий к 

номинальному. Показано, что большие локализованные магнитные моменты 

могут рассматриваться с точки зрения формирования суперпарамагнитных 

кластеров. Установлено, что данным сплавам присущи высокие значения 

электрического сопротивления даже учитывая то, что каждый отдельно атом 

исходного состава имеет значительно меньшие значения. Показано, что в 

деформированных ВЭСах CrMnFeCoNi наблюдается S-образная аномалия на 

кривых R(T), которую можно отнести к К-состояния, связанного с 

возникновением нанодоменов с особым типом упорядочения. Апробирован 

метод высокоэнергетического механико-активированного синтеза для 
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высокоэнтропийного состава CrMnFeCoNi. Приведённые результаты показали 

возможность получить данный сплав в течение 3 часов пребывания в мельнице, 

что значительно меньше типичных времён образования однофазных структур 

подобными методами механического сплавления (десятки часов). Получено 

провода методом деформации волочения. Этот метод, вместе с методом 

вальцовки, значительно может расширить практику использования ВЭСов для 

различных технологических целей этого и других составов с относительно 

высокими пластическими параметрами. Проведено сравнение полученных 

результатов с литературными данными. Показано, что относительная 

метастабильность ВЭСов при пониженных температурах вследствие снижения 

энтропийного, стабилизирующего, фактора приводит к образованию 

неоднородностей различных масштабных уровней (в том числе различный 

характер ближнего упорядочения) на разных этапах синтеза или обработки. 

Такой фактор должен учитываться при изготовлении и эксплуатации изделий 

из ВЭСов, особенно в неоднородных, жестких внешних условиях.  
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The dissertation is devoted to researches of features of a structure of high - 

entropy alloys and their properties, and influence of various types of processing of 

materials on their structure and properties. 

Many experimental studies (structure, magnetic, electrical and mechanical 

properties) have been conducted to study different alloys. It is established that large 

localized magnetic moments are considered as a result of formation of 

superparamagnetic clusters. It is shown that an S-shaped anomaly on R (T) curves is 

observed in the deformed CrMnFeCoNi HEAs, which can be attributed to the K state. 

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

composition CrMnFeCoNi is tested. These results showed the possibility of obtaining 

this alloy for 3 hours in the mill. The wires are obtained by the method of drawing 

deformation, which can significantly expand the practice of using wind farms. The 

obtained results are compared with the literature data.  It is shown that the relative 

metastability of HEAs at low temperatures due to the decrease of the entropy, 

stabilizing factor leads to the formation of inhomogeneities of different scale levels.  
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