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The  high  entropy  alloys  belong  to  nowadays  widely  investigated  materials  which
research started in 2004. Based on the initial presumption, the alloys were first thought
to be strictly composed of five elements with equiatomic compositions. These initially
rigid borders changed over time broadening the concentration borders ranging from 5 –
35 at.%, while the element content may start already from four elements. Up to these
days, the alloys are still being prepared using the most common fabrication technique,
e.q. by induction melting which has some disadvantages like the formation of coarse-
grained  microstructures.  Thus,  such  prepared  materials  can  not  achieve  their  full
potential. In this work, the high-entropy alloys based on Cantor alloys were prepared and
their  properties were compared considering either  the preparation technique or  the
actual chemical compositions. 
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Slitiny  s vysokou  entropií  patří  k v současnosti  velmi  zkoumaným  materiálům,  jejichž
výzkum začal v roce 2004. Na základě prvotního předpokladu byly tyto slitiny striktně
tvořeny pěti prvky s ekviatomárním složením.  Tyto  poměrně rigidní  hranice  byly však
s postupem času rozšířeny na 5 až 35 at. % a počet prvků tvořících slitinu začíná nejméně
na čtyřech prvcích. V současnosti jsou tyto slitiny stále nejčastěji připravovány obvyklými
metalurgickými postupy, například pomocí indukčního tavení, které však přináší i některé
z nevýhod  v podobě  vzniku  hrubozrnné  mikrostruktury.  Z tohoto  důvodu  tyto  slitiny
nemohou plně rozvinout svůj  potenciál.  V této  práci  byly  připraveny slitiny s vysokou
entropií  na bází  Cantorovy slitin a  jejich  vlastnosti byly  porovnány z hlediska zvolené
metody přípravy a také chemického složení.
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