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Bereidingswijze van materialen uitnieuwe
keramische verbindingen steedsbeter
door prof. dr. R. Metselaar, Centrum voor Technische Keramiek, TU Eindhoven

De interesse voor keramische materialen neemt sterk
toe, Dit hangt vooral samen met de steeds beter wor
dende bereidingswijze van materialen uit nieuwe kera
mische verbindingen. Deze verbeteringen hebben be
trekking op alle stappen in het vervaardingsproces,
van poederbereiding tot en met de nabewerking van
hetgesinterde produkt. In dit artikel zullen het sinter
proces en de betekenis daarvan voor de microstruc
tuur en resulterende eigenschappen worden bespro
ken. Aan de orde komen ook enkele algemene toepas
singen voor de procesindustrie.

Profdr. R. Metselaar stu
deerde Fysische Chemie
aan de Universiteit van Am
sterdam, waar hij in 1967
promoveerde. \
Van 1967 - 1977 verrichtte
hij onderzoek aan magneti
sche materialen op het Phi-
lips Natuurkundig Labora
torium in Eindhoven. Daar
na trad hij in dienst van de
TU Eindhoven als hoogle
raar Fysische Chemie.
In deze groep is hij werk
zaam op het gebied van de
vastestofchemie en kerami
sche materialen. •

op de sintersnelheid. Het maxi
mum in de kromme ligt juist bij
de oplosbaarheidsgrens van
MgO.
De korrelgrensdiffusie Dkg kan
op verschillende mameren
worden beïnvloed. Verontrei
nigingen segregeren dikwijls
aan korrelgrenzen en remmen
daarbij vaak de korrelgrensbe
weging via een beïnvloeding
van Dk (impurity drag). Twee
de faseginclusies blokkeren de
korrelgrensbeweging omdat··
een inclusie op de grens de
grensvlakenergie verlaagt door
vermindering van Akg. Omdat
de inclusies vrijwel onbeweeg-
lijk zijn, kan de grens alleen
maar verder bewegen door los
te breken. Dit gebeurt wanneer
de krommingsstraal van de
grens een bepaalde waarde----:;
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grens zijn en 1::. Ap en 1::. Akg de
verandering in oppervlak aan
geven. Sintertheoriën gaan er
van uit dat massa wordt ge
transporteerd van oppervlak
ken met een kleine kromte
straal naar die met een grotere
kromtestraal. Alleen mechanis
men waarbij materiaal wordt
verwijderd vanuit de ruimte
tussen de middelpunten van
aangrenzende deeltjes d.W.Z.
korrelgrens- of volume diffusie
leiden tot krimp (fig. I).

Reeds in 1957 werd door Burke
gesuggereerd dat een hoge
dichtheid (lage porositeit) al
leen verkregen kan worden
wanneer de poriën tijdens het
gehele proces op de korrelgrens
aanwezig blijven (I). Wanneer
te snelle korrelgroei optreedt en
de porie gescheiden wordt van
de korrelgrens (fig. 2), wordt de
diffusieweg te lang en wordt
volledige verdichting vrijwel
onmogelijk. Dit modelleert ons
dat we optimale verdichting
kunnen verkrijgen door de vo
lume diffusie DYo1 groot te ma
ken en de korrelgrensdiffusie
Dk$ klein. We kunnen DY01
beïnvloeden door beïnvloe
ding van de defectconcentra
ties. Zo neemt de zuurstofvaca
ture concentratie en daarmee
de zuurstofdiffusie toe door in
een oxyde een metaalion met
lagere waardigheid op te los
sen, dus bijvoorbeeld BO en
AOz' Praktische voorbeelden
zijn toevoeging van YZ0 3 aan
CeOz of van MgO aan ALz0 3.

Fig. 3 demonstreert de invloed

Figuur 2. Verdichtingsmechanis
me voor een preparaat met poriën
binnen de korrels. Getrokken pijlen
geven de difJusierichting van de ato
men aan, gestippelde pijlen de bewe
gingsrichting van de korrelgrens.

procesindustrie belangrijke
ontwikkelingen gaande. Als
voorbeeld hiervan noem ik de
grote activiteit op het gebied
van de sensoren die, te zamen
met de voortdurende vooruit
gang in de elektrokeramiek en
halfgeleidertechnologie, tot
verbetering van procesbeheer
sing zullen leiden.

waarin Y en Yk de oppervlakte
. p g. k IenergIe van pone en orre-

Figuur J. Verdichtingsmechanis
me voor een preparaat met poriën op
de korrelgrenzen. De pijlen geven de
richting van de difJunderende ato
men aan.

Sinteren
In dit hoofdstuk wil ik kort in
gaan op enkele van de belang
rijkste stappen in het proces van
poeder tot eindproduct. Karak
teristiek voor een keramisch
materiaal is het sinterproces
dat nodig is voor het verkrijgen
van een verdicht materiaal uit
een losgepakt poeder.
Tijdens het sinteren neemt het
grensvlak vast-gas in grootte af,
terwijl het oppervlak vast-vast
toeneemt. De drijvende kracht
voor dit proces is de afname in
Gibbs energie

b) lage wrijving, corrosiebe
stendig materiaal voor kolen en
algemene transporten.

De karakteristieke eigenschap
pen waar het daarbij meestal
om gaat zijn erosie- en corrosie
bestendigheid, slijtvastheid,
behoud van mechanische sterk
te bij hoge temperaturen. De
toepassingen die zijn gereali
seerd of op korte termijn wor
den verwacht betreffen: me
chanische afdichtingen, spuit
monden, lagers, materialen
voor maal- en mengappara
tuur, snijgereedschappen, kra
nen, gasontstekingsappara
tuur, pers matrijzen, onderde
len van gietmachines, warmte
wisselaars voor zuivere gassen
tot ca. 1000° C. Binnen een ter
mijn van ca. 5 jaar verwacht
men ook verbeterde branders,
warmtewisselaars voor aggres
sievere gassen tot 1200° C, on
derdelen voor geothermische
boorapparatuur, membranen
voor gas- en vloeistofscheiding.
Een rapport van het Japanse
MITI voorziet voor de zgn.
structurele keramische mate
rialen de volgende toepassin
gen:

c) microbe bestendig, corrosie
bestendig materiaal voor riole
ring, drainage systemen en in
filters.
Daarnaast zijn er ook in de
functionele keramiek voor de

a) warmte bestendig, corrosie
bestendig materiaal voor kolen
Iiquefactie, kolen vergassing en

. geothermische ontwikkeling.
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Eis b) houdt ook in dat de poe
ders vrij van agglomeraten
moeten zijn. Om dit doel te be
reiken worden de laatste tijd
vooral nat-chemische metho
den bestudeerd (4). Via colloïd
chemische methodes kan men
vrijwel ideale poeders maken.
Een groot probleem is daarbij
dat bij het drogen weer zeer snel
agglomeraten ontstaan. Om de
ze reden zoekt men naar vorm
gevingsmethoden die slurry's
als uitgangsmateriaal kunnen
gebruiken. Voorbeelden hier
van zijn slibgieten en drukgie
ten. De allernieuwste methode
is een combinatie van spuitgie
ten en vriesdrogen. Voor de
produktie van niet-oxidische
poeders worden ook technie
ken gebruikt die uitgaan van de
gasfase. Zo wordt Si)N4 ge
maakt door thermische ontle
ding van Si(NH)z. Op laborato
riumschaal probeert men ook

Poederbereiding
De verkregen inzichten in het
verdichtingsproces hebben ge
leid tot een beter inzicht in de
eisen die aan de uitgangspoe
ders gesteld moeten worden.
De belangrijkste eisen zijn:

7

a) de poeders moeten een hoge
zuiverheid hebben,

Figuur 5. Inhomogenekorrelgroei:
een gebied metgrote korrels omringd
door vele kleine korrels.

b) de korrelgrootte moet zeer
klein zijn, met een beheerste
korrelgrootteverdeling.

ANALYSE

maken, bijvoorbeeld door SiC
whiskers in een AlZO) matrix in
te bedden. De 100% dichte car
bidevezel verhindert nu de
krimp van het omringende ge
bied. Om de hierbij ontstane
krachten te overwinnen past
men uniaxiaal of isotatisch
heetpersen toe.

ANALYSE

Beschouwen we nu een niet-ho
mogeen poeder. Een dergelijke
inhomogeniteit kan in een zui
ver poeder bijvoorbeeld ont
staan bij droogpersen. Dicht
heidsverschillen in een poeder
leiden tot verschillen in ver
dichtingssnelheid. Stel we heb
ben een gebiedje met een grote
re groene dichtheid Ph omringd
door een gebied met lagere
dichtheid PI' Wil de samen
hang tussen de twee gebieden
blijven bestaan dan moeten de
volumekrimpsnelheden van
die gebieden gelijk blijven, of in
fonnule
1 dp 1 dp

(p dt)h = (p dt)1

getal groter dan een kritische
waarde dan is het porie-opper
vlak convex en krijgen we porie
groei. Hierdoor gaat ook de po
rie-distributie van een poeder
een grote rol spelen. Een be
langrijke consequentie van de
ze modellen is dat er deeltjes
configuraties bestaan die tot
stabiele poriën leiden. Dit bete
kent dat in zulke gevallen de
restporositeit niet alleen om ki
netische redenen niet verdwijnt
(grote diffusieafstand tot de
korrelgrenzen, zie fig. 2), maar
ook energetisch stabiel is.

Uit deze vergelijking volgt on
middellijk dat de sintersnel-

heid (~~)hvan het middelste ge-

bied groter is dan (~~)I
voor het omringende gebied. In
het dichtere gebied kunnen de
korrelgrenzen nu ook gaan lo
pen voordat dit in het omrin
gende gebied gebeurt en krijgen
we inhomogene korrelgroei
(fig. 5).
Dit soort problemen kunnen
zich ook voordoen in poeders
met agglomeraten van poeder
deeitjes. Het omringingsgetal
van een deeltje ofporie is omge
keerd evenredig met de dicht
heid. Dit betekent dat inhomo
geniteiten niet alleen tot inho
mogene korrelgroei kunnen lei
den maar ook tot inhomogene
verdichting. We zien in figuur 5
ook duidelijk de restporositeit
in de grote korrels die veroor
zaakt wordt door een te snelle
korrelgroei.
Een extreem voorbeeld van het
sinteren van poeders met grote
lokale dichtheidsverschillen
doet zich voor wanneer we
compositiematerialen willen

1000 3000 ppm MgO

A: 1.5 h 1630·C

B: 1.5 h 1630 "C
+ 10 h 1850 ~C

Bij het sinteren van niet-oxidi
sche materialen zoals Si)N4 en
SiC gebruikt men toevoegingen
die bij hoge temperatuur een
vloeibare fase vormen. Hier
mee vergroten we de verhou
ding Y 1Ykg in vgl. (1).
YZO) bijvoorbeeld vormt een
eutectische smelt met de SiOz
oppervlaktehuid die op de
Si)N4 korrels aanwezig is. Via
de vloeistoffase kan snelle mi
gratie van atomen plaats vin
den van de krimpende naar de
aangroeiende korrel.
De laatste jaren is, vooral door
het werk van Lange c.s. een
tweede belangrijk aspect van
het sinterproces belicht nl. het
belang van de deeltjes rang
schikking op de verdichting (3).
Uit dit werk blijkt dat de ver
dichting van een poeder af
hangt van het omringingsgetal
van een porie. Wanneer dit om
ringsgetal kleiner is dan een kri
tische waarde, is het porieop
pervlak concaaf waardoor stof
transport in de richting van de
porie plaats vindt en de porie
verdwijnt (wanneer de kinetiek
dit toe laat). Is het omringings-

30050 100o
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4 1.5 h 1630 ·C

Figuur 4. Invloed van MgO op de gemiddelde korrelgrootte van Alla] na
J.5 uur sinteren op 1630°C (2).
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Figuur 3. Invloed van MgO toevoeging op de dichtheid van Alla] na een
gegeven sinterbehandeling (2).

overschrijdt. Poriën kunnen we
beschouwen als een mobiele
tweede fase. De beweeglijkheid
van poriën wordt bepaald door
D

yOI
' door oppervlaktediffusie

Dopp' of door gasfase diffus~e

o .De grootste van deze dne
co1ffficiënten is bepalend. De
onderlinge verhouding van de
ze diffusie coëfficiënten kan
beïnvloed worden doortoevoe
gingen. Fig. 4 demonstreert de
invloed van MgO op de korrel
groei van AlZO). Hoewel er nog
altijd meningsverschillen be
staan in de literatuur, is de
meest recente verklaring de vol
gende. MgO is tot maximaal ca.
300 ppm\ oplosbaar in AlZO);
uit fig. 3 en 4 blijken de sinter
snelheid en de korrelgroei tot
deze grens toe te nemen. Dit
wordt veroorzaakt door een
toename van Do ,waardoor
de poriebeweeghJkheid toe
neemt en de poriën op de bewe
gende korrelgrenzen blijven tot
ze geëlimineerd zijn. Bij toevoe
ging van meer dan 300 ppm
MgO worden MgAlz0 4 preci
pitaten gevormd die de korrel
groei remmen.
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Figuur 6

Methode Microstructuur Eigenschap Toepassing Voorbeeld

Ipoeder- I éénfasig lage elektrische weerstand verwarmingselement SiC
bereiding I

korrelgrensfase hoge elektrische weerstand substraat SiC + BeO

ANALYSE

poeders te maken door een gas
reactie in een plasma of een la
serbundel, bijv. SiCI4 + NH 3,

Microstructuur en
eigenschappen
De eigenschappen van een ke
ramisch materiaal worden zo
wel bepaald door de intrinsieke
eigenschappen (bijv. de chemi
sche bindingssterkte) als door
de zgn. microstructuur. Met dit
woord vatten de grootheden sa
men àls korrelgrootte en groot
teverdeling, porositeit, aard en
plaats van 2e fasen e.d. Zoals
hieronder schematisch is aan
gegeven, is er een wederzijdse
beïnvloeding van materiaalei
genschappen, microstructuur
en procesvoering.

~ eigenschappen~

procesvoering__microstructuur

We hebben in het voorgaande
hoofdstuk al aangegeven hoe
de poederbereidingsmethode
het sinterproces en daarmee de
microstuctuur beïnvloedt.
Dichtheidsverschillen kunnen
makkelijk ontstaan bij het
vormgevingsproces. Bijvoor
beeld bij droogpersen ontstaan
door wrijving aan de wanden
van de matrijs dichtheidsver
schillen. Ook microscheuren,
die bij mechanische belasting
van het eindproduct tot breuk
kunnen leiden, ontstaan vaak
bij de vormgeving.
We zullen nu aan de hand van

ANALYSE

het schema in fig. 6 enkele rela
ties nagaan die de samenhang
tussen eigenschappen en mi
crostructuur weergeven. We
zullen eerst enkele algemene
verbanden aangeven. De me
chanische sterkte wordt be
perkt door de grootte van de mi
croscheuren. Dit betekent dat
we een materiaal met minimale
porositeit, kleine en homogene
korrelgrootte en weinig 2e fase
nodig hebben. Om een hoge
sterkte ook bij hoge tempera
tuur te krijgen mag een 2e fase
afkomstig van sinterhulpmid
delen niet als glasfase aanwezig
zijn omdat anders visceuze
vloei op kan treden. -
Beheersing van de microstruc
tuur is mogelijk via de poeder
bereiding, vormgeving en het
sinteren. We bespraken reeds
de mogelijkheid sinterhulp
middelen te gebruiken. Addi
tieven die een vloeibare fase
veroorzaken zullen bij het af
koelen zeer vaak een tweede fa
se achter te laten. Doorgeschik
te keus van toevoegingen en'
eventuele warmtebehandeling
kan men deze 2e fase in kristal
lijne vorm verkrijgen. Zo levert
toevoeging van MgO aan Si3N4
wel goede sinterbaarheid maar
is de resulterende 2e fase altijd
glasvormig. Neemt men daar
entegen YZ03 + Alz0 3 als toe
voeging dan ontstaat bij afkoe
len wel een glasfase, maar deze
is door een warmtebehandeling
over te voeren in een kristallijne

fase. Zeer hoge dichtheden kan
men enerzijds bereiken door
geschikte korrelgroeiremmers
te gebruiken, anderzijds ook
door speciale sintertechnieken.
Hiervan noemen we uniaxiaal
heetpersen en isostatisch heet
persen. De uitwendige druk le
vert hierbij een extra drijvende
kracht voor het sinterproces.
In het schema (figuur 6) zijn en
kele speciale voorbeelden ver
meid. Kijken we eerst naar en
kele toepassingen van SiC. Dit
materiaal heeft sterke covalen
te bindingen, een hoge elektri
sche- en warmtegeleidbaarheid
en is chemisch inert. Hoewel
het bij hoge temperatuur niet
stabiel is in lucht kan het in ge
sinterde vorm toch tot zeker
1600°C worden gebruikt door
vorming van een afsluitende
SiOzlaag op het oppervlak. De
ze eigenschap, tesamen met de
goede elektrische geleiding,
maakt dat SiC veel wordt toege
past als elektrische verhittings
element in ovens. De zeer goede
warmtegeleidbaarheid maakt
het ook aantrekkelijk als sub
straatmateriaal voor de halfge
leiderindustrie. Dit leek echter
onmogelijk omdat een goed
substraat een elektrische isola
tor dient te zijn. Zeer recent is
men er in geslaagd ook deze
laatste eis te realiseren. Door
toevoeging van enkele procen
ten BeO bij het sinteren van SiC
ontstaat namelijk een segrega
tie aan de korrelgrenzen. Deze

~~:~~~:~~~a~e~:~:~;e~nh~~~;~."••
hult de korre1s. We hebben dus ,
goed geleidende korrels omge
ven door een isolerende laag;
het elektrisch equivalent hier- i
van is een serieschakeling van "'1

1

lage en hoge weerstanden
waarbij de korrelgrenslaagjes
de totale weerstand bepalen.
SiC heeft een zeer hoog smelt
punt en is in zuivere vorm niet
sinterbaar tot hoge relatieve
dichtheid. Door speciale berei
dingsmethoden kan men uiterst
fijne poeders maken, die echter
altijd een oppervlaktelaag van
SiOz vertonen. Men voegt nu
1-2 gew.% koolstof toe om deze
oxidehuid te reduceren en 0,5- I
gew.% B of AI dat als sinter
hulpmiddel dienst doet. Eén
van de verklaringen is dat het B
de DOPl2....en ~Jlas verlaagt t.o.v.
Dvo1 en V kg. Het resultaat is een
materiaal met zeer goede hoge
temperatuursterkte en met zeer
goede corrosiebestendigheid.
Het dicht gesinterde materiaal
wordt in toenemende mate ge
bruikt voor afdichtingsringenî
en pompen in de prqcesindus- j,

trie. Als voorbeeld van een oxi-j~
disch materiaal beschouwen ".
we Alz0 3. Door toevoeging van 11
MgO als sinterhulpmiddel dat
sterk segregeert aan de korrel
grenzen verkrijgt men materi-
aal met porositeit minder dan
0,0 I%. Dit materiaal verstrooit
zichtbaar licht zo weinig dathet,
doorschijnend is. Als zodanig

2·
il
~

Y hoge corrosie weerstand I kranen SiC + C + B

L-...r----,L
kleine korrelsitoevoegingen

~

dotering

- ~ vezels

I

~+--- textuur

anneal

------I

goede hoge temperatuursterkte

hoge taaiheid I

rotor

mechanisch hoogbelaste AI 20, + SiC
onderdelen whisker

r
~---~-----_--.1--~~I~a~ge~po~r~o~sl~'tecii~t-l:==~-~ doorschijnend
beheerst I

Ls:.:.in:.:.t:.:.e~rp:.:r-=o-=-ce::..::s_j-I Î hoge porositeit 1-------1 permeabel I
'----------'

8

I lampomhulling

membraan

NC/20 ME/1987 NA. 10

j

1

I
'I



~"':7"
I

.Je ALGEMEEN

Shellen NMBhelpenjonge en startende
ondernemingen metadvies en begeleiding

wordt het toegepast als lam
pomhullingsmateriaal voor ho

_ge druk Na lampen. Ook vele
r ander oxiden kunnen als sinter

hulpmiddel worden toegepast.
Voegt men ook CaO toe dan
verkrijgt men weer doorschij
nend AI20)" Echter blijkt de nu
ontstane segregatielaag op de
korrelgrenzen veel sneUer met
Na te reageren dan bij het MgO
gedoteerde materiaal. We zien
ook hieruit hoe sterk de relatie
microstructuur-eigenschappen
is. Door geschikte procesvoe
ring kan men van AI20 3 ook
membranen maken d.w.z. ma
terialen met een beheerste po
rositeit en uniforme porie
grootteverdeling. Bereiding via
de gelmethode maakt het mo
gelijk de hiervoor benodigde
homogene en vrijwel monodis
perse uitgangspoeders te ma
ken.
Figuur 6 beoogt zeker niet vol
ledig te zijn; het is slechts een
poging enige ordening te bren
gen in de vele betrekkingen tus
sen producteigenschappen en
bereidingswijzen.
In het artikel van prof. dr. ing.
F. G. ZiegIer dat in de volgende
NCI verschijnt zal in meer de
tail worden ingegaan op de re
latie tussen microstructuur en
mechanische eigenschappen
van enkele van de belangrijkste
nieuwe materialen. Hierbij zuI
len zowel fasesamensteUing,
porositeit, korrelgrootte en tex
tuur aan de orde komen.

Referenties
1. J. E. Burke, J. Am. Ceram.
Soc. 40, 80(1957).
2. J. G. J. Pee!en, A!umina: sin
tering and optica!properties, dis
sertatie Eindhoven (1977).
3. F. F. Lange, Scïence ofCera
mics 13 in J. de Physique 47,
C1-105 (1986).
4. D. W Johnson Jr, J. Am. Ce
ram. Soc. 60, 221 (1981); Am.
Ceram. Soc. Bull 64, 1597
(1985).

Natronchemie heet
nu SolvayChemie
Natronchemie heeft per I april
haar naam gewijzigd in Solvay
Chemie. Solvay Chemie heeft
het hoofdkantoor in Amster
dam, een verkoopkantoor in
Rotterdam en een fabriek in
Herten. •
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NION (Stichting Nieuw On
dernemen) in Rotterdam bege
leidt ruim één jaar na haar op
richting door Shell en de NMB
nu elf projecten van beginnen
de en bestaande ondernemers.
Vier daarvan zijn op het gebied
van de analyse van chemische
produkten of produkten in het
researchstadium. De overige
projecten betreffen apparaten
bouw (3), computerbureau's (2)
en consultancy's (2). In behan
deling zijn 10 projecten, terwijl
er 53 zijn teruggetrokken of
doorverwezen.
NION onderscheidt zich van
andere initiatieven (zoals van
lagere overheden, Kamers van
Koophandel en particulieren)
doordat zij voor haar adviezen
en begeleiding kan terugvaUen
op specifieke Shell- en NMB
kennis. De projecten hoeven
echter niet per se raakvlakken
te hebben met de petrochemi
sche industrie. De stichting
deelnemers zijn volgens NI
ON-manager C.G.M. Oost
veen breed genoeg georiën
teerd om in veel gevallen toch te
kunnen helpen:

"Shell heeft ook een grote
know-how op het terrein van
energie- en milieubeheer, con
tractordiensten, chemische
handelsondernemingen, toele
veranciers en afnemers van de
Shell-groep. De NMB kan hel
pen met juridische adviezen,
import- en exportbegeleiding,
fusie- en samenwerkingsver
banden en het invullen van de
kredietbehoefte.
NION maakt ook gebruik van
de diensten van onder meer
TNO, universiteiten, HBO, de
Rijksnijverheidsdienst en
brancheverenigingen. De ad
viezen en begeleiding van NI
ON zijn in principe gratis. Pas
wanneer een bedrijf een goed
rendement scoort, zullen in
overleg uren worden gedecla
reerd. Over enkele jaren hoopt
NION daarmee zichzelfte kun
nen bedruipen. De filosofie
achter NION is het creëren van
meer arbeidsplaatsen in het
midden- en kleinbedrijf door
bedrijven, die een goede kans
maken, in het zadel te houden.
Hieruit kunnen zakelijke be
langen groeien voor beide par-

tijen. Nieuwe ondernemers
zien de heer Oostveen vaak als
een "bedrijvendokter" en hij
spreekt dat niet tegen:
"De grootste groep betreft
"doorstarters"; 3 tot 5 jaar jon
ge bedrijfjes die goed van de
grond zijn gekomen, maar ver
volgens last krijgen van groeis
tuipjes."
Een starter is bijvoorbeeld ie
mand, die bij een ingenieursbu
reau aan zijn top zit en voor
zichzelf wil beginnen op basis
van een uur- of projectloon. De
problemen die zo'n starter ont
moet zijn volgens de heer Oost
veen het kiezen van een juiste
rechtspersoon, een accountant,
goede voor- en nacalculatiemo
dellen en het vastleggen van
goede contracten. De krediet
behoefte is gemiddeld f 50.000.

"Voor doorstarters ligt de kre
dietbehoefte veel hoger: 2 á 3
ton. De problemen zijn ook gro
ter. Een jong bedrijf waar ana
lyse-apparatuur direct voor
speciale toepassingen geschikt
wordt gemaakt, wilde adviezen
over personeelsuitbreiding bij
produktie en verkoop, investe
ring in een machine en inkoop
van materialen. Specifieke pro
blemen kunnen zijn produkt
testen, marktonderzoeken, ver
gunningen, garantieverplich
tingen en exportbepalingen",
aldus de heer Oostveen.
De beginnende ondernemer
stelt met de NION-manager
een goed ondernemersplan op.
Voor een nader onderzoek naar
de haalbaarheid van het plan
gaat het naar de feasibility com
missie, waarin een Shell- en een
NMB-deskundige zitting heb
ben. Het plan wordt getoetst op

Aanvraag subsidie
SONsluit 1juni
Bij de Stichting "Scheikundig
Onderzoek in Nederland"
(SON) in Den Haag kunnen
nog tot I juni subsidie-aanvra
gen worden ingediend voor
toepassingsgericht/technisch
scheikundig onderzoek.
Inlichtingen: 070-824381. •

capaciteit van de ondernemer,
produkt/ dienst, markt en de
aanpak. Daarbij wordt ook ge
keken naar externe ontwikke
lingen in de betreffende
branche. De ondernemer blijft
echter zelf verantwoorde
lijkheid voor opzet, begin én
toekomst van zijn bedrijf.

NION is gevestigd in de Meent
110 in Rotterdam, Postbus
30072,300 I DB Rotterdam, tel.
010-4129979. •

Tot 1julisubsidie
voorautomatisering
Tot I juli kan nog subsidie wor
den aangevraagd voor advise
ring en begeleiding bij automa
tiseringprojecten in bedrijven.
De regeling kent 40% toe van de
kosten van een externe advi
seur voor de advisering en
eventueel de begeleiding bij de
invoering van een informatie
systeem. Het in te voeren sys
teem moet gericht zijn op de
verbetering van de bedrijfsvoe
ring en een wezenlijk hulpmid
del zijn bij de besluitvorming of
bij de besturing en regeling van
het produktieproces.

De regeling SABA (Subsidie
voor Advisering en Begeleiding
Automatisering) stelt geen cri
teria voor het personeelsbe
stand of de leeftijd van het be
drijf. De subsidie-aanvraag kan
per adviesfase worden inge
diend, mits de kosten per fase
minimaal f 10.000 zijn. Als de
drie fasen gezamenlijk worden
ingediend, moeten de kosten
van het advies miQimaal
f 25.000 zijn. Ten hoogste kan
f 100.000 aan subsidie worden
verkregen.
Het totale budget van SABA,
vaUend onder de management
ondersteuningsregeling 1986,
isvanf 15 miljoen verhoogd tot
f 22,5 miljoen. De regeling zal
na I juli 1987 niet worden ver
lengd.

Informatie bij de Nederlandse
Herstructureringsmaatschap-
pij NEHEM: 073-211555. •
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