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SUMMARY 
The paper deals with properties of RuO2 based thick-film resistors prepared by a modified (different to standard) 

manufacturing  technology. It was shown that the received temperature dependence of the resistance R(T) of these resistors 
can be strongly influenced by the manufacturing baking profile. Both the increase of baking temperature and baking time 
shift the resistance of RuO2 resistors to lower values. Moreover, under these conditions the R(T) dependence of resistors 
changes and its typical resistance increase towards low temperatures is less expressive. The modification of manufacturing 
technology thus enables to adapt and �tune� the resistance and the temperature dependence of RuO2 based resistors, and 
prepare them as low temperature sensors with appropriate or  desired properties. 
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1.  ÚVOD 

Hrubovrstvové rezistory sú komplexné systémy 
pozostávajúce z elektricky vodivých astíc ve kosti 
desiatok nm, v zhlukoch ve kosti do nieko ko um, 
rozptýlených v dielektrickej sklenenej matrici. 
Predmetom zna ného záujmu sa stali najmä 
v dôsledku ich aplikácií v hybridnej 
mikroelektronike a pri výrobe rôznych senzorov. 
Záujem o hrubovrstvové RuO2 rezistory, ktoré sú 
predmetom �túdia tohto príspevku, je v poslednom 
období spojený hlavne s ich uplatnením sa ako 
bolometrov a sekundárnych nízkoteplotných 
teplomerov (senzorov), ktoré je mo�né relatívne 
jednoducho a lacno vyrobi , a vykazujú nízku 
magnetorezistenciu, dobrú stabilitu a citlivos  [1-3]. 

Zna ná pozornos  bola v prípade RuO2 
rezistorov venovaná tie� experimentálnemu a 
teoretickému �túdiu prenosu elektrického náboja. 
Bolo ukázané, �e priebeh teplotnej závislosti 
elektrickej vodivosti v týchto systémoch mô�e by  v 
nízkoteplotnej oblasti popísaný nieko kými 
modelmi, napr. na základe preskokovej vodivosti 
a tunelovania elektrónov [1, 4, 5]. �iadny z týchto 
modelov v�ak s dostato nou presnos ou nesúhlasí so 
získanými experimentálnymi výsledkami. Prí iny 
tohto nesúhlasu mo�no h ada  predov�etkým v ich 
ve mi komplexnej heterogénnej �truktúre, ktorá je 
zlo�ená zo zhlukov (klastrov) rozmerov 100-1000 
nm, ktoré obsahujú ve ké mno�stvo vodivých RuO2 
astíc o rozmeroch 10-30 nm, medzi ktorými sú 

ve mi úzke dielektrické vrstvy [5]. Naviac sa 
ukazuje, �e v procese výroby, hlavne v procese 
vypa ovania týchto rezistorov, as  vodivého 
materiálu (mikro astice) z povrchu RuO2 astíc 
difunduje do dielektrických oblastí medzi asticami 

a zhlukmi. To mô�e vies  k tomu, �e v niektorých 
astiach tejto �truktúry (predov�etkým v zhlukoch) 

nie sú splnené podmienky dielektrického re�imu, pre 
ktorý boli teoretické modely odvodené. 

V doteraj�om �túdiu bola v oblasti nízkych teplôt 
skúmaná elektrická vodivos  RuO2 rezistorov 
vyrobených �tandartnou technológiou (spravidla 
doporu enou výrobcom) z rôznych sie otla ových 
pást, t.j. pást obsahujúcich rôznu koncentráciou 
vodivých RuO2 astíc v dielektrickej matrici. 

Cie om predlo�enej práce bolo, na rozdiel od 
doteraj�ích prác, �túdium elektrického odporu RuO2 
rezistorov vyrobených z jedného typu odporovej 
pasty, av�ak s modifikovanou technológiou prípravy. 
Modifikácia sa týka predov�etkým teploty a asu 
vypa ovania rezistorov, ktoré vedú k zmene difúzie 
vodivých RuO2 mikro astíc do dielektrickej matrice 
ako aj prvkov vodivej kontaktovej vrstvy do RuO2 
�truktúry, a tým k zmene elektrickej vodivosti resp. 
odporu rezistora. Bude ukázané, �e modifikácie 
vypa ovacej teploty a vypa ovacieho asu v procese 
výroby umo� ujú v oblasti nízkych teplôt výrazne 
ovplyvni  teplotnú závislos  elektrického odporu 
R(T), a takto do ur itej miery meni , prípadne 
"nastavi ", po�adovaný R(T) priebeh RuO2 rezistora. 
Táto skuto nos  otvára nové aplika né mo�nosti pre 
tieto rezistory najmä v nízkoteplotnej oblasti, kde 
umo� uje výrobu sekundárnych teplomerov 
s vhodným odporom a definovanou citlivos ou. 

 
2.  PRÍPRAVA VZORIEK, ZÍSKANÉ 

VÝSLEDKY A ICH DISKUSIA  
 

Vzorky RuO2 rezistorov boli vyrobené 
z komer nej RuO2 pasty 9,4 k /  firmy Tesla 
Lan�kroun, R, pozostávajúcej z vodivých RuO2 
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astíc, astíc borosilikátového skla a organického 
nosi a. Po nanesení pasty sie otla ou na Al2O3 

substrát bola ve mi tenká, pribli�ne 10 m vrstva 
(Obr. 1), zasu�ená v statickej peci pri teplote 150 °C 
a následne vypálená v tunelovej peci s 60 a 90 
minútovými vypa ovacími profilmi, s výpalom pri 
teplotách 800 a 850 °C a s 10 a 15 minútovým 
vrcholom.  
 

 
Obr. 1  Vyrobené RuO2 rezistory ve kosti 10 x 10 
mm. ierne vodorovné pásy predstavujú samotnú 
odporovú RuO2 vrstvu o rozmeroch 10 x 0.5 mm. 
Sivé asti sú kontaktové plochy vyrobené z Ag-Pd 

pasty. 
Fig. 1  Manufactured RuO2 resistors with dimen-

sions 10 x 10 mm. Black horizontal stripes present 
the very resistive RuO2 layer with a size of 10 x 0.5 
mm. Grey parts are contact pads made of an Ag-Pd 

paste. 
 
 

Parametre vypa ovacích profilov jednotlivých 
vzoriek sú uvedené v Tab. 1. 

 
 

Teplota vrcholu 
[oC] 

800 850 

Doba výpalu [min] 60 90 60 90 

Doba vrcholu [min] 10 10 10 15 

Priem.rezistivita 
[ ] 

315 157 178 60 

 
Tab. 1  Parametre vypa ovacích profilov a 

priemerné rezistivity vzoriek vypálených pri daných 
podmienkach 

Tab. 1  Parameters of baking profiles and average 
resistivities of resistors prepared under these 

conditions 
 
 

Vzh adom na pou�itú rezistorovú pastu 9,4 k /  
a rozmery aktívnej asti rezistora (�írka 10 mm, 
d �ka odporovej vrstvy 0,5 mm, jej hrúbka 10 m) je 
o akávaná rezistivita vzoriek asi 450 . Pripravené 
vzorky, aj tie, ktorých vypa ovacie parametre sú 
blízke �tandartným (teplota vrcholu 800 °C, doba 
výpalu 60 min., doba vrcholu 10 min.), v�ak 
vykazujú priemerné hodnoty, ktoré sú podstatne 
ni��ie. Dôvodom mô�e by  zvý�ená koncentrácia 
atómov Ag a Pd, ku ktorej dochádza z vodivej 

(kontaktovej) Ag-Pd vrstvy do RuO2 rezistora 
v dôsledku tepelne aktivovanej difúzie pri 
vypa ovacom procese. Prudký pokles rezistivity je 
zjavný najmä u profilu s teplotou maxima 850 C 
a dobou výpalu 90 min., v ktorej pravdepodobne 
dochádza a� k predifundovaniu týchto prvkov 
z vodivej kontaktovej vrstvy do celej d �ky 
rezistívnej RuO2 vrstvy. Nezanedbate ný vplyv na 
pokles elektrického odporu rezitorov má zrejme aj 
v úvode uvedená difúzia vodivého materiálu 
(mikro astíc) z povrchu RuO2 astíc do dielektrickej 
sklenenej matrice ako aj zmena �truktúry klastrov 
(napr. degradácia dielektrickej vrstvy obklopujúcej 
jednotlivé RuO2 astice), ktoré sú tie� závislé na 
vypa ovacom profile. Vzh adom nato, �e v rámci 
na�ich meraní boli pou�ité iba vzorky s jednou 
hodnotou �írky �trbiny (0.5 mm), nebolo mo�né 
vplyv difúzie z Ag-Pd vrstvy a z RuO2 astíc, ako aj 
vplyv degradácie, kvantitatívne rozlí�i .  

�truktúra niektorých vybraných vzoriek bola 
vy�etrená pomocou skanovacieho elektrónového 
mikroskopu a iarovou analýzou ur ená ich 
mikro�truktúra. Na Obr. 2 je znázornená �truktúra 
RuO2 rezistora s vypa ovacím profilom 800 °C / 60 
min., ktorá je tvorená zhlukmi RuO2 astíc (svetlé 
asti) rozptýlených v sklenenej matrici. Bolo 

ukázané, �e zvy�ovaním vypa ovacích parametrov 
sa táto �truktúra stáva viac rozmazanou.  
 

 
Obr. 2  REM koncentrácie RuO2 astíc v sklenej 
dielektrickej matrici vzorky rezistora s teplotným 

vypa ovacím profilom 800°C / 60 min 
Fig. 2  SEM of RuO2 particle concentration in the 

dielectric glass matrix of the resistor with an 800 C / 
60 min baking profile 

 
 

Merania teplotnej závislosti elektrického odporu  
R(T) vyrobených rezistorov boli realizované v 4He 
kryostate v teplotnej oblasti 4,2 a� 300 K. Odpor 
vzoriek bol meraný priamou metódou pomocou 
zdroja kon�tantného prúdu Keithley 220 a nano-
voltmetra Keithley 181 (Keithley Inc., USA). 
Teplota bola ur ovaná na základe kalibrovaných 
teplomerov firmy Lake Shore Cryotronics, USA, 
pomocou nizkofrekven ného môstika VS-3 firmy 
Instruments for Technology, Fínsko. Získané 
teplotné závislosti elektrického odporu spracované 
do pomerných R(T)/R300K závislostí sú zobrazené na 
Obr. 3. 
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Obr. 3  Pomerné teplotné závislosti RuO2 rezistorov 
s rôznymi vypa ovacími profilmi 

Fig. 3  Relative temperature dependencies of 
resistors with various baking profiles  

 
 

Z tvaru R(T)/R300K závislostí na Obr. 3 je vidie , 
�e zvy�ovanie vypa ovacej teploty a vypa ovacieho 
asu mení priebeh teplotnej závislosti odporu RuO2 

rezistorov. Pri teplotách 300 K - 50 K dochádza 
u vzoriek s vy��ími vypa ovacími parametrami 
k zvýrazneniu kovovému charakteru R(T) ich 
závislostí, t.j. k výraznej�iemu poklesu ich odporu so 
zni�ovaním teploty. Najvä �í vplyv je pritom pozo-
rovate ný na vzorke s najdlh�ou dobou a najvy��ou 
teplotou vypa ovania. Výrazný vplyv vypa ovacích 
parametrov je v�ak mo�né pozorova  aj v oblasti 
najni��ích teplôt, v ktorej sa uplat ujú aktiva né 
mechanizmy elektrickej vodivosti (napr. tunelovanie 
elektrónov medzi RuO2 asticami cez dielektrickú 
bariéru). V tejto oblasti dochádza pi zvy�ovaní 
vypa ovacích parametrov k poklesu strmosti rastu 
elektrického odporu so zni�ovaním teploty. Ke �e 
oblas  nízkych teplôt je z h adiska aplikácií RuO2 
rezistorov najdôle�itej�ia, je vidie , �e zmena 
vypa ovacích parametrov mô�e práve v tejto oblasti 
výrazne ovplyvni  ich správanie sa, t.j. teplotnú 
závislos  elektrického odporu. Zmena parametrov 
technológie výroby teda umo� uje urobi  zmenu, 
resp. ur ité �nastavenie� teplotnej závislosti RuO2 
rezistorov, o spolu s vo bou vhodnej geometrie 
umo� uje pripravi  senzory s po�adovanými R(T) 
charakteristikami. Je zrejmé, �e pozorované zmeny 
závislostí súvisia s u� vy��ie uvedeným vplyvom 
difúzie Ag a Pd atómov, resp. RuO2 mikro astíc do 
sklenenej dielektrickej matrice rezistora, ako aj 
degradáciou dielektrických vrstiev medzi asticami, 
resp. zhlukmi, ktoré sa so zvy�ovaním teploty 
a doby vypa ovania stávajú výraznej�ími. 

ZÁVER 
 

V predlo�enej práci bol �tudovaný vplyv 
vypa ovacieho profilu (teploty a doby vypa ovania) 
v procese technológie výroby na vlastnosti hrubo-
vrstvových RuO2 rezistorov. Dosiahnuté výsledky 
ukázali, �e zvy�ovanie teploty a doby vypa ovania 
vedie k zní�eniu strmosti R(T) závislosti týchto 
rezistorov pri nízkych teplotách. Táto skuto nos  
umo� uje pomocou vo by parametrov vypa ovania 
rezistorov meni , resp. �nastavi � ich vlastnosti, 
a takto spolu s vhodnou vo bou geometrických 
rozmerov pripravi  senzory s po�adovanými R(T) 
parametrami. Zodpovednou za zmenu pozorovaných 
vlastností rezistorov je difúzia vodivých astíc (Ag 
a Pd atómov, a RuO2 vodivých mikro astíc) do 
dielektrickej sklenenej matrice. Pre rozlí�enie 
vplyvu jednotlivých difúznych procesov na zmenu 
vlastností týchto rezistorov v�ak bude v budúcnosti 
potrebné vy�etrova  vzorky rôznou d �kou RuO2 
vrstvy medzi vodivými kontaktovými plô�kami.  
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