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ODPORNO�� KOROZYJNA POWŁOK 
WIELOWARSTWOWYCH CR/CRN 
OSADZANYCH METOD� ARC PVD 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki bada� odporno�ci korozyjnej powłok wielowarstwowych Cr/CrN. 

Powłoki wielowarstwowe Cr/CrN o ró�nym stosunku grubo�ci Cr do CrN (od 0,2 do 1,0) osadzone 
metod� łukowo-pró�niow� na stali W302 poddano elektrochemicznym badaniom korozyjnym w 0,5 
molowym roztworze NaCl. Przeprowadzono badania stałopr�dowe a tak�e elektrochemiczn� spektro-
skopi� impedancyjn�. Wykorzystuj�c wyniki bada� elektrochemicznych wyliczono porowato�� bada-
nych powłok oraz wyznaczono obwody zast�pcze. Wykazano brak zale�no�ci odporno�ci korozyjnej 
badanych powłok wielowarstwowych od stosunku grubo�ci warstw Cr/CrN  

WST�P 
Powłoki cienkowarstwowe azotków, w�gloazotków oraz w�glików metali grup przej�cio-

wych osadzane technik� Arc PVD zwi�kszaj�ce odporno�� na zu�ycie pokrytych nimi ele-
mentów, przedłu�aj�ce czas eksploatacji narz�dzi skrawaj�cych, form ku�niczych itp, charak-
teryzuj� si� słab� odporno�ci� korozyjn�. Wynika to ze znacznej porowato�ci powłok osadza-
nych ww. technik�. Aby wyeliminowa� t� niekorzystn�, przy pewnych zastosowaniach cech�, 
próbuje si� osadza� powłoki wielowarstwowe z mi�dzywarstwami metalicznymi [12, 14].  

Badaniom poddano powłoki wielowarstwowe Cr/CrN składaj�ce si� z o�miu warstw 
Cr/CrN nakładanych w jednoetapowym procesie Arc PVD. Całkowity stosunek grubo�ci war-
stwy Cr do CrN zmieniał si� od 0,2 do 1,0. Grubo�� powłok wielowarstwowych wynosiła 
około 6�m.  

Istnieje wiele metod badania odporno�ci korozyjnej materiałów, wi�kszo�� z nich jest 
bardzo czasochłonnych. Wybrane elektrochemiczne badania stało i zmiennopr�dowe s� bada-
niami przyspieszonymi, co bardzo skraca czas bada�. Badania zmiennopr�dowe to elektro-
chemiczna spektroskopia impedancyjna (Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS). 
Z bada� własnych oraz z literatury [6, 7, 9, 15] wiadomo, �e badane powłoki w stosunku do 
materiału podło�a – stali W302, s� powłokami katodowymi. Chroni� one podło�e przed koro-
zj� jedynie wtedy, kiedy s� powłokami szczelnymi. Dlatego jako parametr charakteryzuj�cy 
powłoki wybrano ich porowato��. Pory wyst�puj�ce w powłokach PVD maj� dwojaki charak-
ter. Istniej� pory si�gaj�ce do podło�a oraz pory, które ko�cz� si� w powłokach [15, 16]. Za-
równo jedne, jak i drugie wpływaj� na odporno�� korozyjn� powłok. Porowato�� wynikaj�c�
z obecno�ci porów si�gaj�cych do podło�a [2, 6, 7, 9, 15, 16, 19] mo�e by� wyznaczana 
z wykorzystywaniem zarówno wyników bada� stałopr�dowych, jak i wyników uzyskanych 
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w badaniach metod� elektrochemicznej spektrometrii impedancyjnej, natomiast całkowit�
porowato�� powłoki lepiej charakteryzuj� badania impedancyjne. 

Celem pracy było sprawdzenie, czy powłoki wielowarstwowe typu Cr/CrN ze zmiennym 
stosunkiem grubo�ci warstw Cr i CrN podwy�szaj� odporno�� korozyjn� badanego układu 
oraz czy istnieje mo�liwo�� okre�lenia zale�no�ci pomi�dzy stosunkiem grubo�ci warstw Cr i 
CrN, a zmian� odporno�ci korozyjnej powłok wielowarstwowych charakteryzowanych przez 
ich porowato��. W pracy zajmowano si� wył�cznie wpływem powłok na odporno�� korozyj-
n�, nie rozwa�ano innych efektów powłok na powierzchniach stalowych, np. wpływu na tłu-
mienie drga� blach w pojazdach samochodowych. 

1. METODYKA BADA�
Elektrochemiczne badania korozyjne wykonano przy u�yciu potencjostatu PARSTAT 

2263 firmy AMETEK. W badaniach zastosowano trzy elektrody: elektrod� badan� była prób-
ka o powierzchni 1 cm2, elektrod� odniesienia była elektroda chloro-srebrowa o potencjale 
0,222 mV, elektrod� pomocnicz� była siatka platynowa. Badania elektrochemiczne [3, 4, 
13, 18] wykonano w 0,5 molowym roztworze NaCl po 1-godzinnej stabilizacji i wyznaczeniu 
potencjału obwodu otwartego (OCP) stabilizowanej próbki [7, 8, 10, 11]. Badania przy pr�-
dzie stałym obejmowały: wyznaczanie szybko�ci reakcji metod� ekstrapolacji prostych Tafela 
w zakresie polaryzacji -250 do +250 mV wokół potencjału obwodu otwartego, badania meto-
d� polaryzacji liniowej Sterna w zakresie -20 do +20 mV wokół OCP oraz wyznaczanie 
krzywej polaryzacji anodowej metod� potencjodynamiczn� w zakresie potencjałów od 
-1,0 (OCP) do +2,0 V. Szybko�� skanowania we wszystkich badaniach wynosiła 1 mV/s. Ba-
danie metod� elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej [3, 4, 13, 18, 22] przeprowa-
dzono w zakresie cz�stotliwo�ci od 10 mHz do 100 kHz. Widma impedancyjne – wykresy 
Nyquista i Bodego – wyznaczono dla 50 punktów przy zało�onej amplitudzie pr�du zmienne-
go 10 mV rms oraz przy ustalonym potencjale obwodu otwartego. Wyznaczono zale�no��
cz��ci urojonej impedancji od cz��ci rzeczywistej – wykres Nyquista oraz zale�no�� k�ta fa-
zowego od cz�stotliwo�ci i zale�no�� modułu impedancji od cz�stotliwo�ci – wykresy Bode-
go. Aby zinterpretowa� wyniki bada� przedstawiono morfologi� powłok przed i po badaniach 
korozyjnych. Tabela 1 podaje skład stali W302, na której były osadzone badane powłoki. Po-
włoki osadzono metod� Arc PVD oznaczone symbolami C5-C9, zbudowane s� z o�miu 
warstw, w których sumaryczny stosunek grubo�ci Cr do CrN wynosi: od 0,2 do 1. Krzywe 
potencjodynamiczne, oznaczone na wykresach z bada� elektrochemicznych symbolami C5-
C9, odpowiadaj� układom podło�e/powłoka zgodnie z tabel� 2. 

Tab.1. Skład procentowy stali W302  
C Si Mn P S Cr Ni Fe 

Max 0,15 Max 1,0 Max 2,0 Max 0,045 Max 0,03 18,0 9,0 reszta 
	ródło: [wg. MatWeb] 

Tab.2. Symbole oznaczaj�ce badane układy powłoka/podło�e przyj�te w pracy
Symbol układu Stosunek grubo�ci Cr/CrN 

W302+C5 0,2 
W302+C6 0,4 
W302+C7 0,6 
W302+C8 0,8 
W302+C9 1,0 

	ródło: opracowanie własne

Porowato�� badanych powłok okre�lono wykorzystuj�c nast�puj�c� zale�no��: 
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gdzie:  
P – porowato�� powłoki, 
Rps – opór polaryzacji materiału podło�a, 
Rp – opór polaryzacji materiału podło�a pokrytego powłok�, 
Ecorr – ró�nica potencjału korozyjnego powłoki i podło�a, 
bA – współczynnik nachylenia prostej Tafela dla procesu anodowego podło�a [15, 16, 19]. 

Badania wykonano w 0,5 molowym roztworze NaCl (najcz��ciej stosowanym �rodowisku 
w badaniach korozyjnych) w temperaturze pokojowej, a do wzoru (1) wstawiono wyniki uzy-
skane z bada� impedancyjnych, warto�ci rezystancji przeniesienia ładunku pomi�dzy elektro-
litem a podło�em – warto�ci te zast�puj� we wzorze (1) opór polaryzacji [15]. Zostały one 
wyliczone z zastosowaniem programu ZSimpWin z odpowiednio dopasowanych obwodów 
zast�pczych [15, 16]. 

Dla scharakteryzowania pod wzgl�dem porowato�ci badanych układów mo�na równie�
stosowa� poj�cie „stopnia pokrycia podło�a”. Poj�cie to informuje o procentowym pokryciu 
podło�a przez powłok�. Stopie� pokrycia podło�a przez powłok� mo�na wyznaczy� korzysta-
j�c z nast�puj�cego wzoru [1]: 

����� � �
 � ����������� � 	 
�� (2)

gdzie: ����� – pr�d korozji wyznaczony dla układu podło�e/powłoka, 
          ������   – pr�d korozji wyznaczony dla podło�a. 

2. WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW BADA�
Na rysunku 1 przedstawiono zdj�cia badanych powłok przed badaniami korozyjnymi –

pokazuj� porowato�� badanych powłok.  
Rysunki 2 i 3 przedstawiaj� krzywe polaryzacji anodowej metod� potencjodynamiczn�

(krzywe potencjodynamiczne). Na rysunku 2 pokazano krzywe dla stali W302, chromu i stali 
pokrytej powłok� CrN. Krzywe dla chromu i dla stali pokrytej CrN s� poło�one powy�ej 
krzywej dla stali W302. Charakteryzuje je znacznie wy�szy potencjał korozyjny i znacznie 
ni�szy pr�d korozji w stosunku do krzywej dla stali W302. Na rysunku 3 przedstawiono 
krzywe potencjodynamiczne dla pi�ciu badanych układów podło�e/powłoka. Krzywa C5 jest 
poło�ona najni�ej, pozostałe cztery poło�one s� bardzo blisko siebie. Ich potencjał korozyjny 
zawiera si� w przedziale -235mV do -122 mV (Ag/AgCl). Tylko potencjał korozyjny dla po-
włoki C5 wynosi około -500 mV (Ag/AgCl). Kształt czterech krzywych od C6-C9 jest bardzo 
zbli�ony do siebie. Jedynie krzywa C5 jest poło�ona ni�ej. Odpowiada to ni�szemu potencja-
łowi korozyjnemu. W tabeli 3 przedstawiono wyniki z bada� stałopr�dowych oraz elektro-
chemicznej spektrometrii impedancyjnej, które wykorzystano dla wyliczenia porowato�ci 
powłok. Na rysunku 4 przedstawiono zale�no�� porowato�ci wyra�onej w procentach, a wyli-
czonej zgodnie z równaniem (1) od stosunku sumarycznej grubo�ci chromu do grubo�ci azot-
ku chromu dla przebadanych powłok. Krzywa ma kształt funkcji malej�cej, najwi�ksz� war-
to�� osi�ga dla powłoki C5 poczym opada osi�gaj�c minimaln� warto�� porowato�ci dla po-
włoki C7 przy warto�ci Cr/CrN wynosz�cej 0,6, a nast�pnie znowu ro�nie i utrzymuje stał�
(w przybli�eniu) warto�� dla powłok C8 i C9. Minimum na krzywej odpowiada powłoce C7, 
która ze wszystkich badanych powłok charakteryzowała si� najwi�ksz� odporno�ci� na korozj�.  
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Powierzchnia powłoki C5 Powierzchnia powłoki C6 

Powierzchnia powłoki C7 Powierzchnia powłoki C8 

            Powierzchnia powłoki C9 

Rys. 1. Morfologia badanych powłok

	ródło: opracowanie własne 
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Rys. 2. Krzywe polaryzacji anodowej wyznaczone metod� potencjodynamiczn� dla stali W302, chro-
mu oraz powłoki CrN na stali W302 

	ródło: opracowanie własne 

Tab. 3. Wyniki elektrochemicznych stało i zmiennopr�dowych bada� korozyjnych przeprowadzonych 
w 0,5 molowym roztworze NaCl 

Badana powłoka 
Potencjał 
korozyjny 

[mV(Ag/AgCl)] 

Współczynnik Tafela dla 
procesu anodowego 

[mV dec-1] 

Opór polaryzacji  
[k!cm2] 

Stal W302 -970 156,6 1,957 

Stal W302+C5 -506 - 524,8 

Stal W302+C6 -235 - 19,08 

Stal W302+C7 -161 - 4863,0 

Stal W302+C8 -168 - 42,42 

Stal W302+C9 -122 - 56,59 
	ródło: opracowanie własne 
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Rys. 3. Krzywe polaryzacji anodowej wyznaczone metod� potencjodynamiczn� badanych powłok

	ródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Zale�no�� porowato�ci powłok od stosunku sumarycznej grubo�ci Cr do CrN 

	ródło: opracowanie własne 

Tabela 4 podaje warto�ci porowato�ci badanych powłok obliczone zgodnie z równaniem 1.  

Tab.4. Porowato�� powłok wyra�ona w [%]
Symbol Stosunek grubo�ci Porowato�� [%] 

C5 0,2 4,06e-04 
C6 0,4 2,08e-04 
C7 0,6 2,75e-07 
C8 0,8 3,49e-05 
C9 1,0 1,33e-05 

	ródło: opracowanie własne 
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Warto�� porowato�ci powłok wahaj� si� od dwóch dziesi�ciotysi�cznej do kilku miliono-
wej cz��ci procenta i pomimo �e wydaj� si� bardzo małe, to podczas bada� elektrochemicz-
nych powstały w�ery, co pokazano na rysunku 5. 

Powłoka C5 po badaniach korozyjnych Powłoka C6 po badaniach korozyjnych 

  
Powłoka C7 po badaniach korozyjnych Powłoka C8 po badaniach korozyjnych 

Powłoka C9 po badaniach korozyjnych 

Rys. 5. Morfologia powłok po badaniach korozyjnych – przykłady

	ródło: opracowanie własne 

Rysunek 6 jest graficznym przedstawieniem wybranego obwodu zast�pczego. 

Rys. 6. Schemat wybranego obwodu zast�pczego
Oznaczenia przyj�te na rysunku 6: RE – elektroda odniesienia, WE – elektroda badana, Re – rezystancja (opór) 
elektrolitu, Q (CPE – Constant Phase Element) element stało fazowy powłoki, Rpore – rezystancja porowatej 
powłoki (rezystancja przeniesienia ładunku), O – kotangens hiperboliczny. 

	ródło: program ZSimp Win 

ReRE

Rpore O

WE

Q
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Widma impedancyjne (rys. 8 i rys. 9) – wykresy Bodego, obrazuj�ce zale�no�� k�ta fazo-
wego od cz�stotliwo�ci (oraz modułu impedancji od cz�stotliwo�ci) dla wszystkich powłok 
maj� bardzo podobny kształt, jedn� stał� czasow�, co wskazuje na ich pojemno�ciowy cha-
rakter (szerokie plateau charakteryzuje powłoki o charakterze pojemno�ciowym). Powłoki te 
maj� niewielk� grubo�� (
 � "�"
#$, gdzie C – pojemno�� warstwy, d – grubo�� warstwy). 
Warstwy cienkie maj� zazwyczaj du�� pojemno��, a warstwy grube mał�. Jedna stała czaso-
wa w postaci szerokiego piku wskazuje na powłok� zwart�. Przykładowe dopasowane wykre-
sów Bodego i Nyquista do wybranego obwodu zast�pczego przedstawia rysunek 7. 
a) 

b) 

Rys. 7. Na rysunkach a i b przedstawiono przykładowe dopasowanie obwodu zast�pczego do widma 
impedancyjnego otrzymanego podczas bada� EIS – dopasowanie wykresu Bodego (a) i wy-
kresu Nyquista (b). Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu ZSimp Win. Wybrano 
obwód zast�pcze o symbolu R(Q(RO)).

	ródło: opracowanie własne 
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Wyniki bada� impedancyjnych zinterpretowano stosuj�c program ZSimpWin. Program 
ten słu�y do wyliczania obwodów zast�pczych. Poprawnie dobrane obwody zast�pcze powin-
ny si� charakteryzowa� jak najmniejsz� warto�ci� funkcji %& (funkcja ta charakteryzuje sto-
pie� dopasowania krzywych uzyskanych eksperymentalnie i wyliczonych przez program) 
oraz by� maksymalnie proste. Dla wszystkich badanych materiałów udało si� (z dopasowa-
niem rz�du 10e-04) wybra� dwa obwody zast�pcze o symbolach R(Q(RO)) i R(Q(RW)). Ze 
wzgl�du na kształt wykresów Nyquista (przykład – rys. 7b) odrzucono obwód R(Q(RW)). 

W tabeli 5 i na rysunkach 6 i 7 przedstawiono elementy obwodów zast�pczych. Symbol Q 
lub skrót CPE oznacza element stało fazowy (Constant Phase Element), co oznacza nieidealn�
pojemno��. Tabela 5 zawiera warto�ci rezystancji, nieidealnej pojemno�ci, parametru n oraz 
warto�ci parametrów O i B dla poszczególnych układów podło�e/powłoka oznaczonych sym-
bolami C5 – C9. 

Rys. 8. Wykres Bodego – zale�no�� k�ta fazowego od cz�stotliwo�ci

	ródło: opracowanie własne 
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Rys. 9. Wykres Bodego – zale�no�� modułu impedancji od cz�stotliwo�ci

	ródło: opracowanie własne 

Tab. 5. Warto�ci poszczególnych elementów wybranego obwodu zast�pczego odpowiadaj�cego ba-
danym powłokom

Element obwodu Powłoka C5 Powłoka C6 Powłoka C7 Powłoka C8 Powłoka C9 
Re rezystancja roztworu 
['cm2] 

27,42 19,52 20,71 18,77 21,06 

CPE (Qc) warstwy porowatej 
[µF] 

22,42 15,89 25,72 26,09 26,24 

n-parametr CPE 0,8938 0,899 0,855 0,8719 0,8936 
Rpore rezystancja przeniesie-
nia ładunku [k'cm2] 

524,8 19,08 4863 42,42 56,59 

O-Yo[S.sec^.5] 3,947e-007 3,205e-006 5,521e-006 2,08e-006 3,219e-006 
O-B [sec^.5] 12,49 10,66 1,264e-20 8,964 3,756e007 
	ródło: opracowanie własne 

Warto�� współczynnika dopasowania %& dla poszczególnych powłok wynosz�: 
C5 – 6,289e-04 
C6 – 5,114e-04 
C7 – 5,594e-04 
C8 – 5,845e-04 
C9 – 5,593e-04

Przy dobieraniu obwodów zast�pczych Rpore i Qc reprezentuj� wła�ciwo�ci powłoki, para-
metry takie jak Rpore oraz Yo-Qc (co jest równowa�ne Cc) s� cz�sto u�ywane do korelacji 
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z wła�ciwo�ciami dielektrycznymi powłok. Rpore jest rezystancj� pr�du przepływaj�cego przez 
pory: 

����( � )*
�+ (3)

gdzie:  ) – opór wła�ciwy roztworu w porach, 
l, A – długo�� i powierzchnia podło�a eksponowana na działanie  roztworu w porach 
P – porowato�� powłoki [16]. 

Cz�sto l odpowiada grubo�ci powłoki. Pojemno�� powłoki Cc zale�y od składu i struktury 
materiału. Pojemno�� powłoki mo�na zdefiniowa�: 

,� � -� � .� � /""��
 � ��+
$ (4)

gdzie:  " – stała dielektryczna materiału, "� – przenikalno�� dielektryczna pró�ni, 
r – współczynniki chropowato�ci powłoki, 
d – grubo�� powłoki, 

Dyfuzja reagentów procesu korozji stali poprzez powłok� PVD, któr� ta stal jest pokryta 
(np. tlenu) jest zale�na od porów albo granicy ziaren. Wg. Liu i współpracowników [15, 16] 
kolumnowa struktura powłoki TiN powoduje, �e st��enie tlenu stopniowo spada na granicy 
faz powłoka/elektrolit, natomiast struktura ziaren zig-zag charakterystyczna dla powłoki CrN, 
powoduje gwałtowne zmniejszenie si� st��enia tlenu na granicy faz powłoka/elektrolit. Z teo-
rii dyfuzji wynika, �e w przypadku pierwszym wyst�puje dyfuzja o pół-niesko�czonej długo-
�ci a w drugiej o sko�czonej długo�ci [16]. St�d przy interpretacji widm EIS u�yto symbolu 
„O”, czyli kotangensa hiperbolicznego:  

- � 0�1� � -��21�3&456789 :;�21�3&< (5)

Wg. Franceschetiego i Macdonalda [16] 

-� � 0 � *(
�=>?@ (6)

gdzie:
  

; � *(
?@

W powy�szych równaniach �=> odpowiada za rezystancje dyfuzji (rezystancja, gdy 1 A �), a D jest współczynnikiem dyfuzji. 
We wszystkich analizowanych przypadkach wybrany obwód zast�pczy (którego schemat 

przedstawia rysunek 6) ma dopasowanie do widm impedancyjnych rz�du %&~ 10e-04. Przy-
kładowe dopasowanie przedstawiono na rysunkach 7. Warto�� Re (rezystancja elektrolitu) 
wynosi w przybli�eniu około 20 ' dla wszystkich badanych przypadków. CPE nieidealna 
pojemno�� powłoki równie� we wszystkich badaniach jest rz�du od kilkunastu do dwudziestu 
kilku µF. Parametr n opisuj�cy CPE wynosi we wszystkich przypadkach około 0,9. Znaczne 
ró�nice wyst�puj� pomi�dzy rezystancj� przeniesienia ładunku pomi�dzy roztworem a po-
włok�. Rezystancja ta jest zró�nicowana i wynosi od 19,08 [k'cm2] do 4863 [k'cm2]. Naj-
wi�ksz� warto�� wyznaczono dla powłoki C7. Parametr O-Y dla wszystkich przypadków jest 
rz�du e-06. Parametr O-B, charakteryzuj�cy dyfuzj� produktów gazowych korozji, przyjmuje 
bardzo ró�ne warto�ci. Wykresy Bodego maj� zbli�ony kształt dla wszystkich przebadanych 
powłok (rysunki 8 i 9).  

PODSUMOWANIE 
Wszystkie przebadane powłoki znacznie podwy�szyły odporno�� korozyjn� układu stal 

W302/powłoka w stosunku do odporno�ci korozyjnej stali W302. Najmniejsz� porowato��
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wyznaczono dla powłoki C7, powłoki o stosunku grubo�ci Cr/CrN wynosz�cej 0,6. Najwi�k-
sz� porowato�� wyliczono dla powłoki C5, co mogłoby sugerowa� zale�no�� porowato�ci od 
grubo�ci mi�dzywarstw, jednak wyniki dla powłok C8 i C9 tego nie potwierdzaj�. Badane 
powłoki pod wzgl�dem odporno�ci na korozj� s� bardzo podobne. Zarówno krzywe polaryza-
cji dla powłok od C6 do C9 minimalnie ró�ni� si� od siebie, jak równie� wykresy Bodego dla 
wszystkich powłok praktycznie si� pokrywaj�. Wyniki uzyskane w badaniach EIS potwier-
dzaj� wyniki bada� stałopr�dowych. 

Zale�no�� porowato�ci – zdefiniowanej zgodnie z równaniem (1) pokazana na rysunku 4 
nie wskazuje na daj�c� si� okre�li� zale�no�� od stosunku grubo�ci warstw Cr/CrN. Otrzyma-
ny wynik mo�na tłumaczy� zjawiskami fizycznymi zachodz�cymi podczas osadzania powłok 
metod� Arc PVD. Powłoki te posiadaj� pory i inne wady mikrostrukturalne a zwi�kszanie 
jedynie grubo�ci mi�dzywarstw Cr podczas procesu osadzania powłok realizowanego w spo-
sób ci�gły nie wpływa na zmian� jej upakowania.  

Pomimo osadzania wszystkich powłok na identycznie przygotowanych podło�ach, przy 
takich samych warunkach procesu (temperatura podło�a, polaryzacja, szybko�� osadzania) 
i zachowaniu identycznej staranno�ci w dotrzymaniu re�imu technologicznego, otrzymane 
powłoki ró�ni� si� porowato�ci� w sposób przypadkowy. 
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CORROSIVE RESISTANCE OF TYPE CR/CRN 
COATINGS DEPOSITED BY ARC-VACUUM 

METHOD 

Abstract 
The article presents the results of corrosion resistance of multilayer Cr/CrN. Multiple coatings of 

Cr/CrN with different thickness ratio of Cr to CrN (from 0,2 to 1,0), deposition by arc-vacuum method 
on W302 steel were investigated by electrochemical corrosive test in 0,5 molar NaCl solution. DC 
studies were performed as well as electrochemical impedance spectroscopy. The results of performed 
electrochemical studies were used to calculate the porosity of investigated coatings and to determine 
equivalent circuits. Consequently the study showed no connection between corrosion resistance of 
multilayer coatings and the ratio of the thickness of Cr/CrN layers. 
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