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Необхідність реалізації інноваційних технологій в промисловості 

України потребує розробки нових матеріалів з унікальними властивостями, 

оскільки існуючі традиційні матеріали не завжди забезпечують високий 

рівень експлуатаційних характеристик виробів, що істотно звужує 

конструкторські можливості та обмежує конкурентну спроможність на 

світовому і внутрішньому ринках.  

У пропонованому циклі робіт розроблено новітні багатокомпонентні 

сплави конструкційного та функціонального призначення з високою науково-

технічною та інноваційною складовою і високим рівнем 

конкурентоспроможності (зокрема, з поєднанням високотемпературної 

міцності і низькотемпературної пластичності, жаростійкістю, сплавів з 

ефектом пам’яті форми, покриттів на їх основі, тощо) у порівнянні з 

відомими  традиційними сплавами.  

Створення нових матеріалів пов’язано з виникненням у сучасному 

матеріалознавстві нового напрямку − високоентропійні сплави, який було 

започатковано у 2004 р. професорами J.W.Yeh (Тайвань) і B.Cantor (Велика 

Британія) та їх учнями. На теренах колишнього СРСР дослідження щодо 

розробки матеріалів на основі багатокомпонентних систем було вперше 

розпочато саме в Україні в ІПМ НАНУ імені І.М. Францевича у 2006 р., 

затим до науковців ІПМ приєдналися вчені з Інституту металофізики імені 

Г.В. Курдюмова, ННЦ ХФТІ, ФТІНТ імені Б.І. Вєркіна. Саме представники 

цих інститутів у реальній співдружності, із спільним використанням 

технологічних та методичних розробок інститутів виконали оригінальні 

непересічні розробки, об’єднані у представленому циклі. 

Суттєве покращення механічних і функціональних властивостей 

матеріалів на основі як твердих  розчинів,  так  і  інтерметалідних  фаз 

 та  сполук, а також істотне розширення температурного інтервалу їх 

використання стало можливим завдяки встановленим авторами 

особливостям структуроутворення саме в багатокомпонентних 

високоентропійних матеріалах з урахуванням електронної будови, 

атомнорозмірних факторів, дисторсій кристалічної гратки, рівня 

міжатомного зв’язку, різномодульності.  

Започатковано новий оригінальний матеріалознавчий напрямок − 

„матеріалознавство багатокомпонентних нтерметалідів і сполук”, 

показано можливість отримання в них нового рівня раніш недосяжних 

механічних і функціональних властивостей, у тому числі розширення 

спектру матеріалів із мартенситними перетвореннями.  

Розроблено технологію отримання високоентропійних нітридних, 

карбідних та оксидних вакумно-дугових покриттів з рекордними 

показниками твердості та працездатності при експлуатації. 

 Створено низку новітніх матеріалів для використання у 

екстремальних умовах у широкому діапазоні температур від рекордно 

низької температури 0,5 К до 1500-1600 К з високими питомими 

характеристиками міцності, жароміцності, підвищеною зносостійкістю, 
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жаростійкістю, розширеним температурним інтервалом прояву ефектів 

надпружності, пам'яті форми. 

Високий рівень отриманих результатів забезпечив застосування 

створених новітніх матеріалів у цілого ряду як вітчизняних, так і зарубіжних 

користувачів. Зокрема, розробки авторів впроваджені на таких підприємствах 

як КБ «Південне», ДП «Івченко-Прогрес», нанкінській корпорації  “Чень 

Гуан”, державному підприємстві ХМЗ «ФЕД», ДП «Укроборонпром», фірмі 

«Боїнг».  

Оригінальні, вперше отримані авторами наукові та практичні 

результати стисло розглянуті нижче у семи розділах. 

 

1. Узагальнено вплив електронної концентрації, розміру атомів, 

ентальпії змішування, дисторсій кристалічної гратки на фазовий склад 

та властивості полікомпонентних сплавів (ВЕС) з різним рівнем 

ентропії.   

З метою обґрунтованого вибору перспективних складів ВЕС, яких, 

зрозуміло, може бути безліч, запропоновано використовувати встановлені 

закономірності формування різних типів кристалічної гратки від електронної 

концентрації. На рис. 1 наведено отриману авторами типову залежність 

модуля пружності низки полікомпонентних матеріалів від електронної 

концентрації з одночасним визначенням меж існування твердих розчинів 

полікомпонентних матеріалів з ГЩУ, ОЦК, ГЦК та ОЦК+ГЦК гратками. 

Видно, що стабільність фаз із різним типом граток, в цілому, відповідає 

раніше виконаним розрахункам Кауфмана та Петтіфора для чистих металів 

та бінарних сплавів. Окрім того, на вказану залежність нанесено області 

розташування твердих розчинів, що схильні до крихкого або пластичного 

руйнування. Це суттєво спрощує напрямки пошуку оптимальних складів. 

Вперше виявлено, що формування твердих розчинів ВЕС відбувається на базі 

елементу, який має найвищу температуру плавлення з даним типом гратки. 

З’ясовано, що розмірна невідповідність суттєво впливає на показники 

нормованої твердості твердорозчинних ВЕС. Зазначені закономірності 

дозволяють попередньо визначати фазовий склад, питому вагу, 

температуру плавлення, модуль пружності та твердість ВЕС, що суттєво 

звужує пошук необхідного складу. 

Встановлено, що при електронних концентраціях, які відповідають 

межі стабільності фаз, можливим є прояв мартенситних перетворень, що дає 

змогу розробки принципово нових сплавів та сполук, які демонструють 

надпружну поведінку та ефект пам’яті форми.  
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Електронна концентрація, фазовий

склад та модуль пружності ВЕСів
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          Рис. 1. Вплив електронної концентрації на фазовий склад та модуль 

пружності ВЕС. 

2. Високоміцні термостабільні матеріали.  

Окрім високої ентропії, яка забезпечує термічну стабільність структур, 

багатокомпонентні сплави суттєво відрізняються від звичайних новими 

можливостями підвищення твердорозчинного зміцнення за рахунок 

специфічного впливу пікорівневих дисторсій кристалічної гратки на спротив 

рухові дислокацій та завдяки застосуванню інженерії меж зерен. Принципи 

інженерії меж зерен грунтуються на з’ясованих авторами характерних 

особливостях кристалічної будови багатокомпонентних матеріалів, зокрема 

на здатності заліковування „слабких місць” на межах поділу за рахунок 

пікорівневих зміщень атомів різних сортів та розмірів без суттєвого 

збагачення межі зерен, як це має місце в малолегованих сплавах.  

Для експресної оцінки рівня зміцнення введено уявлення про 

„теоретичну” твердість − Е/5-Е/10 та використано оригінальну 

залежність H/Еr = 0,3206(hs/hc), де H − твердість, Er −
 
ефективний модуль 

пружності,  hs та  hc  − характеристики занурення індентора, що дозволило 

широко застосувати методи автоматичного індентування для експресної 

оцінки механічних властивостей матеріалів: нормованої твердості H/Еr 

(показник структурного стану), та межі пружності при індентуванні  σes= 

НІТ/3,24 (Еr/Е).   

Експериментально показано, що рівень теоретичної міцності (E/5-E/30) 

може бути досягнений не тільки для наноструктурованих тонких плівок та 

покриттів, але і для наноструктурованих „об’ємних” матеріалів.  

На рис. 2 наведено залежність (H/Er) від (hc/ht) для ряду матеріалів. Добре 

видно, що на цьому графіку матеріали розташовуються між найтвердішим 

алмазом та відносно „м’якими”  металевими сплавами. Полікомпонентні 

(високоентропійні) матеріали демонструють значення H/Еr, які 
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наближаються до „теоретичної” величини, а значення H/Еr 

високоентропійних нітридних покриттів близькі до алмаза. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

TiZrVNiSnAl литий

TiZrVNbHfTa

(FeCoNiAlVMo)
2
O

3
 

(TiZrVNbHfTa)C 

(TiZrVNbHf)N 

TiN

CrWMoFeCoNi

С

a-C

SiO
2

Al-Fe-Cu-Ni квазікр.

Ti

Ti

Cr

Cr

Cr

Н
о
р

м
о
в

а
н

а
 т

в
ер

д
іс

т
ь

, H
IT

/E
r

Відношення h
s
/h

c

Гранична твердість

Аморфні та 

 неметалічні матеріали

Нанокристалічні, квазікристалічні

та високоентропіні сплави

Дрібнокристалічні матеріали

     Монокристалічні матеріали

 
 

          Рис. 2. Залежність (H/Er) від (hc/ht) для ряду матеріалів, де H − 

твердість, Er −
 
ефективний модуль пружності, hs та  hc − характеристики 

занурення індентора.  

 

Розроблено нові матеріали системи TiZrVNbHfTa з ОЦК граткою та 

твердорозчинним зміцненням, в яких електрона концентрація знаходиться в 

межах 4,2-4,5 ел./атом. За рахунок дисторсій кристалічної гратки такі 

сплави вже в литому стані мають межу плинності на рівні 1300 МПа та 

пластичність 15-20 %. Такі властивості не притаманні жодному з металів, 

що входять до складу багатокомпонентного сплаву навіть в 

наноструктурному стані. Особливостями вказаних сплавів є те, що вони 

піддаються деформуванню на повітрі методом прокатки до 99,99 % без 

жодного проміжного відпалу. Це дає можливість підвищувати межу 

плинності до 1450 МПа. 

Вперше чітко розділено вплив  особливостей будови багатокомпонентних 

твердих розчинів (розмірна невідповідність кристалічної гратки, 

нанокластерної будови, ентальпії змішування тощо) на „атермічну”, та 

температурнозалежну складову напруження плинності (рис. 3). Встановлено, 

що високе атермічне твердорозчинне зміцнення в полікомпонентних 

твердих розчинах пов'язане зі зміною вектора Бюргерса уздовж 

дислокациійної лінії (як по довжині, так і по напрямку) і появою 

складової, яка є перпендикулярною до площини ковзання і 

пропорційною параметру (Δа/а)ср, що характеризує розмірні дисторсії 

кристалічної гратки сплавів (рис. 3). Запропоновано відносно простий 

вираз для оцінки твердорозчинного зміцнення полікомпонентних твердих 

розчинів, який включає емпіричне («середнє») значення модуля зсуву та 
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«середній» параметр розмірної невідповідності (однієї з характеристик 

дисторсії кристалічної гратки), що може регулюватися складом матеріалу.  

Наявність високого атермічного зміцнення у широкому інтервалі 

температур у полікомпонентних твердих розчинах є важливою 

передумовою для створення матеріалів із підвищеною жароміцністю.  
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Рис. 3.  Вплив дисторсій кристалічної гратки на термічну та атермічну 

складові напруження плинності. 

 

Багатокомпонентні високоентропійні сплави мають рекордні показники 

жароміцності. Так, отриманий нами твердорозчинний ОЦК сплав системи 

Nb-Cr-Mo-V-Ta має межу плинності на стиск при 1573 К на рівні 560 МПа, а 

при 1673 К − 320 МПа, що дає підстави для розробки нового покоління 

жароміцних сплавів. 

 

3. Нові жароміцні сплави та композити. 

 Вперше встановлено, що у спеціально сконструйованих ВЕС високе 

„атермічне” зміцнення (характерне „плато” на температурній 

залежності напруження плинності) може існувати у більш широкому 

інтервалі температур (0,2-0,6)Тпл у порівнянні з традиційними сплавами, 

для яких „плато спостерігається у „вужчому” інтервалі температур − (0,2-

0,35)Тпл. Наявності такого „плато” (рис. 4) сприяють бар’єри для руху 

дислокацій, які не можуть бути подоланими за допомогою термічних 

флуктуацій. До таких бар’єрів відносяться межі зерен, зумовлені існуванням 

пікорівневих статичних спотворень усереднені поля напружень, специфічні 

нанокластерні структури, які пов’язані із нанорозмірною неоднорідністю 

складу, частки других фаз. Іншою причиною покращення жароміцності 

полікристалічних високоентропійних сплавів є відзначене вище специфічне 

„заліковування” слабких місць у межах поділу, що утруднює 

високотемпературне проковзування по межам зерен і принципово відкриває 

шлях до створення жароміцних полікристалічних матеріалів, які за 

своїми властивостями наближаються до високовартісних жароміцних 
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монокристалів. На рис. 5 наведено температурні залежності границі 

текучості  двох кращих жароміцних матеріалів (типу Інконель та Хейнес) у 

порівняні із високоентропійними сплавами.  
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Рис. 4. Поява плато в 

високоентропійних сплавах 

Рис. 5. Температурна залежність 

межа плинності  двох кращих 

жароміцних матеріалів (Інконель та 

Хейнес) у порівняні з 

високоентропійними сплавами.  

 

На підставі знайдених особливостей, притаманних багатокомпонентним 

сплавам, створено нове покоління жароміцних матеріалів. 

Запропоновано дві групи високоентропійних сплавів із зниженою 

питомою вагою, які конкурентноспроможні жароміцним сплавам на 

нікелевій основі, та жароміцним сплавам на основі гамма-алюмінідів 

титану.  
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 Рис. 6. а − сплави ІПМ: 1 – Nb-Mo-Zr-C, ρ = 8,6 г/см

3
; 2 – Nb-Ti-Al-Mo-

Cr, ρ = 7,4 г/см
3
; 3 – Nb-Ti-Al-Zr-Cr-Si, ρ = 6,4 г/см

3
; б − кращі світові 

досягнення: 1 – NiAlCoCrCuFe, ρ = 8,8 г/см
3
; 2 – HESA високоентропійний 

суперсплав ρ = 8,9 г/см3; 3 – CMSX-2, ρ = 9,3 г/см
3
, 4 – СMSX-10,  ρ = 9,2 

г/см
3
. 
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Створено низку сплавів на основі системи Nb-Ti-Al-Cr-Zr-Mo-Si, в яких 

жароміцність, жаростійкість та пластичність оптимізовані згідно технічним 

завданням замовників. 

Отримано як однофазні сплави, так і евтектики, в яких температура 

плавлення знаходиться в межах 1450 – 1850 
о
С. Розроблено багатоелементні 

ливарні сплави та сплави, які придатні для деформування.  

Для багатоелементних сплавів відпрацьовані технології 

деформування, термічної обробки та лазерного зварювання.  

З рис. 6 видно, що сплави ІПМ наближаються до кращих 

високовартісних  монокристальних сплавів типу СMSX та відрізняються 

зниженою питомою вагою. 

 

Розроблено новий клас композитів на основі високоентропійних 

сплавів серед яких: 

 

– шаруваті композити на основі 

високоентропійної фольги зі 

сплавів системи CrMnFeCoNiCu 

(ГЦК гратка) та алюмінію для 

роботи для роботи при 

температурах до 900 
о
С з 

питомою вагою 6 - 6,5 г/см
3
;                                                                    

                                  

 
 

– композит на основі 

високоентропійної матриці 

(сплав FeCoNiCrW-ГЦК+-

фаза), зміцненої оксидними 

волокнами Al2O3-Y3Al5O12-

ZrO2, для роботи при 

температурах вище 1200 
о
С з 

питомою вагою 5-5,5 г/см
3
; 
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– литі високоентропійні 

сплави системи 

CrMoWFeCoNi, які 

вміщують ОЦК (сіра фаза) 

та ГЦК (чорна фаза) тверді 

розчини і зміцнені 

інтерметалічною 

високоентропійною -

фазою (біла), для роботи 

при температурах до 1000 
о
С з питомою вагою 8-8,5 

г/см
3
. 

      

 

    4. Нові матеріали для кріогенного застосування на основі  ВЕС. 

Використання металів і сплавів в області кріогенних температур має 

суттєві обмеження через явище низькотемпературної крихкості. Це зменшує 

число сплавів, придатних для кріогенних застосувань у багатьох галузях, 

таких як матерiали для космiчної та ядерної технiки, матеріали для 

створення надпровідних пристроїв, ядерних реакторiв, літакобудування, 

виробництва ємностей для зберігання рідини та інше. У цих галузях на 

даний час використовуються традиційні крiогенні ГЦК сплави, наприклад, 

сталь 12Х18Н10Т. 

У роботі вперше для багатоелементних високоентропійних сплавів у 

кріогенній області температур розглянуто вплив різних факторів 

(середній розмір зерен, фазові перетворення та процеси двійникування, 

вплив домішок) на закономірності пластичної деформації. Також дано 

опис нових, не відомих раніше, деяких аномальних 

низькотемпературних механічних властивостей та зроблено аналіз 

механізмів, які контролюють низькотемпературну пластичність при 

кріогенних температурах, що дало можливість зреалізувати необхідні 

властивості в створюваному сплаві. Для iнтервалу наднизьких 

температур (4,2-0,5 К) такі дослідження не мають аналогів у світі та 

носять пiонерський характер.  

 

Таблиця 1. Властивості  сплавів при низьких температурах. 

 

 Fe50Mn30Co10Cr10 Co17.5Cr12.5Fe55Ni10Mo5 

Кріогенна 

сталь 

12Х18Н10Т 

[*] 

Температура (К) 0,5 4,2 77 300 0,5 4,2 77 300 20 

σ0.2,МПа 536 606 450 230 920 1075 846 465 1630 

σUTS, МПа 1274 1513 1384 758 1480 1651 1512 849 1830 

δ, % 54 47 48 50 45 38 55 47 24 
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Базуючись на цьому розроблені сплави з підвищеною ентропією для 

кріогенної області температур. Так, вперше для нееквіатомних ВЕС 

Fe40Mn40Co10Cr10 (TWІP), Fe50Mn30Co10Cr10 (TRІP) та Co17.5Cr12.5Fe55Ni10Mo5 в 

області температур (4,2-0,5 К) було зареєстровано рекордне 

співвідношення міцності та пластичності (на рівні міцності ~ 1200 МПа 

та пластичності ~ 40-50%), що вдвiчi перевищує пластичнiсть відомої 

кріогенної сталі 12Х18Н10Т при 20 К (табл. 1). 

 

5. Новий клас полікомпонетних сполук (карбідів, нітридів), фаз 

Лавеса та σ- і μ-фаз.    
Вперше в світі авторами синтезовано, систематично досліджено та 

охарактеризовано більше 40 багатокомпонентних (високоентропійних) 

карбідів, нітридів, боридів та оксидів.   

  Для отриманих сполук визначено типи та параметри кристалічних 

граток, твердість, модуль пружності та деякі експлуатаційні характеристики 

− зносостійкість, коефіцієнти тертя. Встановлено, що особливості 

кристалічної будови полікомпонетних сполук зумовлені утворенням на 

металевій підгратці специфічних полікомпонентних твердих розчинів, 

наприклад, у випадку високоентропійних карбідів сполук типу 

(ZrHfTiVNbTaМоW)С (при цьому у такій полікомпонентній сполуці  

зберігаєься „проста” гратка типу NaCl з параметром а = 0,4489 нм). 

 

 

 
 

 

       Рис. 7. Типова нанокластерна структура надтвердого 

високоентропійного нітридного покриття, яка зумовлена атмнорозмірною 

невідповідністю та нанорівневою неоднорідністю у розподілі елементів.  

   

   Завдяки виникненню особливої нанокластерної структури  (рис. 7) 

багатокомпонентні тугоплавкі сполуки за рівнем властивостей 

переважають відповідні подвійні та потрійні. Наприклад, твердість 

багатокомпонентного карбіду  (TiZrHfVNbTa)С знаходиться на рівні 43±4 

2нм 
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ГПа, що не спостерігається у жодному з монокарбідів. Для монокарбідів, що 

входять до складу високоентропійного карбіду, характерні значення 

твердості від 24 до 40 ГПа. Багатокомпонентні нітриди демонструють 

унікально високі значення твердості (більше 60 ГПа!). Багатокомпонентні 

оксиди відрізняються підвищеною  жаростійкістю та зниженим коефіцієнтом 

тертя, а полікомпонентні бориди мають добрі перспективи для розробки 

нового  класу високотемпературних диборидів із підвищеними механічними 

та емісійними характеристиками. 

  Отримані дані виводять на новий рівень науковий напрям 

„матеріалознавство тугоплавких сполук”,  визнаним у світі фундатором якого 

був видатний український вчений Г.В. Самсонов, та започатковують новий 

перспективний науковий напрям – „матеріалознавство багатокомпонентних 

(високоентропійних) тугоплавких сполук”.  

  Необмежена різноманітність варіювання складів, електронної будови, 

розмірної невідповідності атомів, ентропії та ентальпії відкриває 

надзвичайно широкий простір для наукового пошуку. Завдяки незвичайним 

властивостям ці сполуки можуть знайти (і вже знаходять) широке 

використання, у тому числі, для розробки нового покоління композиційних 

матеріалів, новітніх полікомпонентних 2Д-матеріалів та у якості покриттів із 

унікально високим рівнем службових характеристик.  

 Для полікомпонентних інтерметалідних фаз встановлено  принципи 

вибору складів, при яких  отримуються: 

– σ–фази з набору елементів, які утворюють її у подвійних системах;  

– μ – фази також утворюються на основі елементів, що утворюють їх у 

подвійних системах (найвища твердість 15,5 ГПа і модуль 300 ГПа 

притаманні фазі (CoNiCr)3 (MoW)2);  

– фази Лавеса С14 формуються при наявності у суміші двох елементів з 

ентальпією змішування біля 30 кДж/моль при «середній» ентальпії не 

вище 7 кДж/моль, електронна концентрація 6-7 ел/атом; 

– полікомпонентні інтерметаліди  із ефектом пам'яті форми при електронних 

концентраціях близько 7 -7,3 ел./ат. з елементів, які попарно утворюють 

фазу В2. 

Визначено умови, які необхідні для отримання 100 % 

високоентропійних інтерметалідних фаз, що враховують термодинамічні 

параметри та співвідношення атомних розмірів елементів, а також області 

співіснування  високоентропійних твердих розчинів та інтерметалідних фаз 

Лавеса, -фаз та µ-фаз.  

Варіювання складу багатокомпонентних інтерметалідів, електронна 

концентрація яких знаходиться в області 4-4,5 та 7,5 ел/атом, відкриває 

можливість отримувати мартенситні перетворення у широкому 

діапазоні температур.  
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6. Розробка промислової технології отримання нового класу  

металевих, нітридних, карбідних і оксидних багатокомпонентних 

покриттів з високою ентропією методами вакуумно-дугового розпилення 

та розпилення у плазмі стисненого розряду. 

Завдяки розробленій в ІПМ НАНУ технології виготовлення 

високоентропійних катодів систем TiZrHfVNbTa, TiZrNbТаV, TiVZrNbHf, 

AlCrFeCoNiCuV, TiZrVNbCrAl, TiZrHfNbTaCr, Тi30Zr25Hf15Nb20Ta10Y5, 

FeCoNiAlVMo, CrFeCoNiMn для вакуумно-дугового напилення (Булат-6) та 

оптимізації технологічних параметрів вакуумно-дугового напилення і 

розпилення у плазмі стисненого розряду (рис. 8) вперше в світі отримані  

одно- та багатошарові високоентропійні металеві, нітридні, карбідні та 

оксидні покриття з рекордними фізико-механічними властивостями при 

товщині від 4 до 100  мкм (табл. 2, рис. 9). 

 

 

 

Рис. 8. Вплив технологічних 

параметрів напилення (потенціал 

зміщення та тиск азоту) на 

властивості нітридних покриттів на 

основі сплаву TiZrHfVNbTа. 

 

 

Таблиця 2. Властивості одношарових високоентропійних покриттів 

різного фазового складу. 

  

Склад ВЕС Тип 

покриття 

Н, ГПа Е,  ГПа Коеф. тертя в парі  з  

алмазом 

TiZrHfNbTaCr Металеве 190.6 2105 0,23 

(TiVZrHfNbTa)N Нітридне 584 5508 0,07 

(TiZrHfVNbTa)C Карбідне 434 4807 0,11 

(FeCoNiAlVMo)
2
O

3
 Оксидне 334 4005 0,045 
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            Рис. 9. Структура (а) та властивості (б) багатошарових покриттів. 

 

Для покращення властивостей покриттів вперше використали технологію 

одночасної дії іонної імплантації шляхом впливу на деталь імпульсів 

негативного потенціалу 2000 В  тривалістю 10 мкс і частотою проходження 7 

кГц та подачі негативного потенціалу в межах 50...400 В. Така технологія 

забезпечила отримання нітридних високоентропійних покриттів в діапазоні 

температур підкладки від 200 ºС до 350 ºС, що дало можливість наносити 

надтверді покриття на інструментальні та конструкційні сталі. В поєднанні з 

оптимізацією технології нанесення це дозволило отримати твердість 

покриттів до 64 ГПа  (рис. 10). При цьому співвідношення НІТ/Еr на таких 

покриттях досягає значень 0,16, що близько до теоретичної твердості 0,18 

(рис. 2). Такі високі показники твердості досягаються за рахунок кластерної 

будови покриттів та близького до стехіометричного вмісту азоту. 

 Перевагою метода вакуумно-дугового напилення є можливість 

отримувати надтверді покриття з необхідним рівнем адгезійної міцності до 

200 Н, що досягається за рахунок очистки поверхні осадження в газовій 

плазмі Ar або N2 при температурах на ній від 200 ºС. Це дозволяє проводити 

нанесення надтвердих покриттів на інструментальні і конструкційні сталі, 

для яких температура відпуску не повинна перевищувати 200 ºС – 500 ºС. 

Завдяки цьому нанесено надтверді одношарові та багатошарові нітридні 

високоентропійні покриття на інструменти зі сталей 16ХН3В4МБ-Ш та Р6М5 

по замовленню ДП ХМЗ «ФЕД» та ТОВ «Київ-Профіль». 

–  

0 300 600 900
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Рис. 10. P(h) криві індентування алмазу та покриття 

(TiVNbHfZr)N 

 

7. Створення нових багатокомпонентних (у тому числі 

високоентропійних) сплавів з високотемпературним ефектом пам’яті 

форми. 
Закладено наукові засади створення високотемпературних сплавів з 

пам’яттю форми. Найбільш важливі результати отримані на подвійних та 

полікомпонентних інтерметалідах, що складаються із трьох- шести та більше 

компонентів. Отримано феноменологічне рівняння, яке дозволяє розрахувати  

температури мартенситних перетворень з урахуванням особливості 

електронної будови та кристалічної структури. Встановлені закономірності 

були підтверджені експериментально та дозволяють свідомо конструювати 

матеріали з високотемпературним ефектом пам’яті форми, зокрема, до 

температур 500 ºС. Встановлено, що крім цих факторів зменшення щільності 

мартенситних фаз підвищує вібраційну складову ентропії і сприяє створенню 

сплавів із високотемпературним ефектом пам’яті форми. Зокрема, якщо в 

більшості попередніх робіт сплави з ефектом пам’яті форми розроблювалися 

та використовувалися до температур нижче 150 ºС, то у даному циклі робот 

вперше отримано сплави з надвисокотемпературним ЕПФ. Так, у 

багатокомпонентних сполуках на основі ZrCu з додаванням Ni, Co та Ti 

продемонстровано повернення форми у 2-5% у інтервалі температур від 400 

до 700 К. Надвисокотемпературний ЕПФ отримано на бінарному 

інтерметаліді HfIr (1% оберненої деформації при 1200 К). Але на бінарних 

системах не вдається мінімізувати непружні явища, які обумовлені 

дислокаційними процесами. 
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 Ці негативні явища вдалося подолати переходом до полікомпонентних 

середньо- та високоентропійних сплавів. Вперше встановлено, що наявність 

дисторсій кристалічної гратки, притаманних полікомпонентні сплавам, 

суттєво обмежує прояв дислокаційної непружності, водночас практично не 

заважає власне мартенситному перетворенню. Встановлено зниження 

симетрії за рахунок триклінних викривлень гратки високотемпературної 

впорядкованої фази В2, що додатково покращує повноту відновлення форми 

Цілеспрямовано було отримано мартенситне перетворення у 

багатокомпонентній інтерметалічній сполуці близької до еквіатомного 

складу TiZrHfCoNiCu з високою ентропією змішування, яке 

супроводжувалося стабільною пам'яттю форми 2-3% оберненої деформації в 

широкому температурному інтервалі 77-900 К (рис. 11). 

 

Вперше для багатокомпонентних сплавів з високою ентропією змішування цілеспрямовано виявлено

мартенситне перетворення, що уможливило створення нового класу матеріалів з пам’яттю форми у

широкому температурному інтервалі із стабільнимифункціональними характеристиками. 

Переваги високоентропійних сплавів з пам’яттю форми (TiZrHfCoNiCu, CoNiCuAlGaIn) порівняно з промисловими

(TiNi) та розробленими високотемпературними (Ni3Ta, TiNiZr, TiNiHf, ZrCuNiCoTi) сплавами пов’язані зі

спотвореною структурою, яка приводить до високої міцності та деформації за мартенситним механізмом

при придушенні дислокаційної пластичності. 
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Властивості NiTi ВЕСПФ

Температурний інтервал, К 77 – 390 77 – 900

Модуль Юнґа, ГПа 45 70 – 80 

Межа плинності, МПа 70 – 600 1200 – 1500

Відновлювана деформація, % 8 → 1 стабільно 3

Виконувана робота, Дж/см3 10–20 30

 
 

Рис. 11. Властивості багатокомпонентної інтерметалічної сполуки 

TiZrHfCoNiCu з високою ентропією змішування 

 

Отримані результати дозволили запропонувати світовій спільноті 

новий клас функціональних матеріалів − високоентропійні сплави з пам'яттю 

форми (саме такою назвою вони позначаються у сучасній науковій 

літературі):  
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– вперше для високотемпературного (до 900 К) використання в ІМФ НАНУ 

розроблено низку сплавів з однократною пам`яттю форми – сплави TiNiZr 

та TiNiHf (εВ ≈ 3,7 %, 450-550 К), сполука Ni3Ta (εВ ≈ 5 %, 600-700 К) та 

сполуки на основі ZrCu з додаванням Ni, Co та Ti (εВ ≈ 3,5 %, 400-600 К); 

– для надвисокотемпературного застосування синтезований інтерметалід 

HfIr температурний інтервал пам`яті форми якого (εВ ≈ 1%) варіюється у 

межах 900-1300 К завдяки відхиленням від стехіометрії; 

– розроблені високоентропійні сплави з пам`яттю форми (полікомпонентні 

інтерметаліди TiZrHfCoNiCu, CoNiCuAlGaIn) демонструють стабільне 

відновлення форми не менше εВ = 2 % у широкому інтервалі температур 

(77-900 К). 

Підсумок. 

Представлений  цикл робіт узагальнює принципово важливі наукові та 

методологічні досягнення, що отримані авторами на новому для світового 

матеріалознавства напрямку, пов’язаному із розробкою нового класу  

полікомпонентних (у тому числі високоентропійних) матеріалів і практично 

важливі результати, що вже використовуються вітчизняними підприємствами 

високотехнологічного спрямування. Розробки спрямовані як на  підвищення  

якісних характеристик та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, так 

і  на вирішення проблем критичного імпортозаміщення  вкрай важливого для 

України. Публікації авторів добре відомі вітчизняній та світовій науковій 

спільноті. 

 

Практичне використання.  

Високий рівень отриманих результатів по розробленню 

багатоелементних жароміцних, жаростійких сплавів з низькою питомою 

вагою забезпечив застосування їх рядом кінцевих користувачів.   

По замовленню КБ “Південне” та Нанкінської корпорації  “Чень Гуан” 

у КНР розроблено 6-ти компонентний евтектичний сплав для модернізації 

вузла космічної техніки та технологію виготовлення виробів з нього. Замість 

вказаних у технічному завданні ρ < 7  г/см
3
; σ02

1000 оС
  ≥ 500 МПа отримано  

сплав з ρ = 6,35  г/см
3
; σ02

1000 оС
  = 860 МПа (рис. 12). 
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Практичне використання полікомпонентних

сплавів

1. Поставка Нанкінській корпорації

«Чень Гуан», м. Нанкін, КНР

робочого тіла газового приводу

крила ракети

2. Використання сплавів для жаростійких конструкцій висотного

гіперзвукового безпілотного літального апарату транспортно-космічної

системи, які розробляє КБ Південне у співпраці з Європою.  

 

Рис. 12. Деталь газового 

приводу крила ракет з 6-ти 

компонентного 

евтектичного сплаву 

 

 

Для КБ «Південне» також розроблено та передано замовнику:  

 Однофазний 5-ти елементний прокатаний сплав для застосування в якості 

мембрани для передачі руху між ізольованими камерами з різницею тиску 

до 20 атм при температурі до 1000 
о
С (розробка для впровадження у КНР). 

 Розроблено жароміцний та жаростійкий сплав та виготовлено 

конструкцію з нього, яка пройшла стендові випробування при температурі 

1200 ºС (робота проводилася в рамках створення жаростійких конструкцій 

космічного човника в рамках європейської програми горизонт 2020). 

Для ДП «Івченко-Прогрес» розроблено та передано замовнику 

 Ливарний сплав для робочих та соплових лопаток газотурбінного двигуна, 

з довготривалою міцністю 140 МПа впродовж 40 годин при 1200 
о
С. 

 Сплав, що деформується, для корпусних виробів із міцністю не менше 60 

МПа при 1250 
о
С. 

 Для ДП ХМЗ «ФЕД», ТОВ «Київ-Профіль», ТОВ «Укр-Ростехніка» 

розроблена технологія нанесення надтвердих високоентропійних 

покриттів на різноманітний інструмент. Встановлено збільшення 

працездатності в 4 – 5 разів інструменту при нарізанні зубців шестерен із 

загартованої сталі  нанесеним надтвердим покриттям (рис. 14).  



18 

 

 
 

Для корпорації Боїнг розроблено сплав системи TiNiHfNb з 

оборотною високотемпературною пам'яттю форми у 2% при температурах 

вищих за 400 К. 

Підтверджуючі документи додаються. 

 

Кількість публікацій: 243, в т.ч. 6 монографій, 1 підручник, отримано 

16 авторських свідоцтва на винаходи та корисні моделі, 236 статей (187 – у 

англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на 

публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних Web of Science – 2174/23, 

Scopus – 2525/25, Google Scholar – 4370/35. За даною тематикою захищено 3 

докторські та 7 кандидатських дисертацій. 
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