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ASM Lithography 

Voorwoord 

Ter afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, heb ik een afstudeerproject uitgevoerd bij ASML te Veldhoven. 

Het afstudeeronderzoek is verricht ten behoeve van het processlab. 
Mij is gevraagd om de goederenstroom van en naar het processlab in kaart te brengen. Aan de 
hand van deze goederenstroom verbeteringsvoorstellen doen, gebruik makend van de 
aanwezige ASML-tooling. 

Doel is om te komen tot een zelfsturend logistiek systeem <lat de chemicalienvoorraad op peil 
kan houden. Op peil houden betekent enerzijds zorgen voor voldoende voorraad zodat de 
doorlooptijd van de testfase van de machines niet in gevaar komt. Anderzijds mag de 
voorraad chemicalien niet te groot zijn omdat de chemicalien een beperkte 
houdbaarheidsdatum bezitten. 
Daamaast moet het systeem dienen als aanbeveling ter implementatie van het logistieke 
besturingssysteem S.A.P tijdens fase II/III. en moeten de eventueel aangeleverde procedures 
toepasbaar zijn binnen een nog te realiseren ISO-9001 certificatie. 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan 
de totstandkoming van <lit verslag. 
In het bijzonder wil ik mijn bedrijfsgeleider Hans Fleskens van ASML bedanken voor het ter 
beschikking stellen van de opdracht en voor zijn begeleiding. 
Ook wil ik de heer Gubbels en de heer van Donselaar van de Technische Universiteit 
Eindhoven bedanken voor hun opbouwende kritiek en wetenschappelijke bijdrage aan <lit 
onderzoek. 

Someren, juli 1998 
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Abstract 

This report deals with a graduate research that has been carried out at ASML in Veldhoven. 
The subject of this research study is to analyse the goodsflow (chemicals) that goes in and to 
the processlabs. This has to result in improvement proposals, making use of the extanted 
ASML-tooling. 
Main goal is to prevent the chemicals to exceed to expire-date and to prevent the out of stock 
situation. 
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Summary 

ASML (Advanced Semi-conductor Materials Lithography) is occupied with the development, 
assembly, supply and maintenance of advanced 
micro-lithografie equipment (wafer 
stepper/scanner') to produce microchips (see 
figure 1). 

Photolithography' is a production process that 
uses a lightsource to project the pattern of the 
reticle' (compare with transparency) on to the 
layer, the so-called wafer• (screen). This wafer 
is provided with a light-sensitive layer in 
which, after development, the pattern layers 
arrises. After several different chemical 
processes, the whole process will be repeated 

figure I : A waferstepper (/3008) 

for an other pattern layer (on the same wafer). For production purposes at the client's factory 
only, the pile-up of these layers results in a IC (Integrated Circuit). To test and calibrate the 
waferstepper/scanner at ASML, just one layer is projected. The difference between a 
waferstepper and waferscanner is found in the way the wafers are projected. The technical 
details of these differences will not be discussed in this thesis. 

To be sure that a waferstepper/scanner is delivered within the agreed specifications, it is 
important that the machines are calibrated and tested before they are delivered. These 
calibrations and tests needs wafers that are provided with chemical layers. If these chemicals 
are not in stock, a bottleneck is created which can result in a longer cycletime of the 
testphase. Also, if the quality of the chemicals are not right (if the expire-date has been 
exceeded, the quality is no longer guaranteed), they are useless for production and are 
therefore no stock. At the beginning of this graduation project, ASML had not always the 
proper chemicals in stock. 

At the beginning of this graduation project, the only processlab was processlab building 1. 
This processlab was settled in building 1, building 4 didn ' t exist at that time. This processlab 
had to meet in the demand of the following departments: Production, Pilot Production, 
Special Application, field Application, Field Service, Training, Development and Demo. 
To have enough chemicals in store to provide all these departments is a problem, even with 
one processlab. On the one hand, chemicals were not in stock. On the other hand, the 
available chemicals exceeded their expire-date and therefore useless. 
Due to the growth of ASML, a second processlab is build. This second processlab (processlab 
building 4), had to be operational as of December 1997. This new processlab provides 
Productions. Processlab building 1 had to provide the other departments. 

• See word list 
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These planned changes would it make even more difficult to keep the chemicals at a proper 
stock-level. That is why the assignment is described as follows: 

Questions that have to be solved are: 

• Is it possible to link the chemical-stock to the output of ASML making use of the 
extanted ASML tooling? The extanted ASML-tooling means the present stepperplanning 
and the soon to be introduced logistic management system S.A.P 

• Is it possible to modify the communication between the processlabs and the logistic 
department in such way that the logistic department knows about future changes? 

• Is it possible to manage the chemical stock in such way that they do not exceed the 
expire-date anymore? 

The ultimate goal of this assignment is: 

• A self-controlled logistical system that keeps the chemical stock level for both 
processlabs at a proper level. 

• The system can be used for recommendations with the implementation of the soon to be 
introduced logistic management system S.A.P. during phase 11/111. 

• Provided procedures can be used in a soon to be realised ISO-9001 certificate. 

With the use of different kinds of investments, the problem became clear. These investments 
are i.a. the goodsflow of the chemicals, to determine the demandpattem for each building, the 
consumption of chemicals for each machine, to make the total consumption clear, cause and 
effect analysis and lead-times and the deliver conditions (direct or via depots). 

Major subjects of discussion are: 

• The processlabs deals with logistic management functions; 

• Errors are made with the register of transfer postings; 

• Insimilarity of procedures between the two chemical stores; 

• It is not clear how many wafer are needed to finish a test procedure; 

• It is not clear which modules are responsible for the chemical consumption. Only 50% of 
the total consumption can be assigned; 

• The lead-times are rather long; 

• The current 'system' can't keep the chemical stock at a proper level; 

• Lead-times and demand during lead-time are not being use to determine the reorderpoint; 
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• The logistic department is not aware of major changes, which can influence the demand 
pattern. For instance the introduction of a new machine; 

• The current logistic management system S.A.P. can not cope with the different 
orderparameters for each chemical stock. 

In general, the control of the chemical stock has not been modified for a long time. The 
organisation has grown very fast and has changed a lot. That is why the current stock control 
system can't cope with it's objective: Provide chemicals to meet customers need. 

Conclusions: 

• Is it possible to link the chemical-stock to the output of ASML making use of the 
extanted ASML tooling? The extanted ASML-tooling means the present 
stepperplanning and the soon to be introduced logistic management system S.A.P .. 

It is possible to link the chemical-stock to the output of ASML. 
To link the chemical-stock to the output of ASML with the use of the stepperplanning is 
impossible. As appendix 8 shows, the stepperplanning divides the testphases into 
modules. To link the chemical-stock to the stepperplanning, it should be known how 
many chemicals are needed for each module. This, we don't know for two reasons. On 
the one hand it is unknown how many wafers are needed to finish one test module. On 
the other hand, we don't know consumption of chemicals per module. Only 50% of the 
total consumption can be assigned. The components which are responsible for the other 
half is not known. 

The chemical-stock can be linked to the historical output of ASML. This can be achieved 
by continuously adjust the orderparameters to the actual demand. The orderparameters 
means: lead-time, demand during lead-time per processlab, historical consumption 
figures per processlab, inventory costs, ordercosts, purchasecosts and expire-date per 
chemical. The management has to determine the possibility of the out of stock situation. 
When these figures are known, the reorderpoints, safety stock and orderquantity can be 
calculated for each chemical stock. When the production rate changes, the 
orderparameters will change too. A disadvantage of the linkage between the chemical 
stock and the historical output is the fact that the orderparameters will always be changed 
afterwards. There will always be a gap. A advantage however is that a rather simple 
system can do the job. To forecast the demand of chemicals, which is hard to make, will 
be superfluoused in this manner. However, when there is reason to believe that the 
demand of chemicals will increase/decrease, this information can be used by the planner. 
Historical data will not reveal such information. 
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• If the logistic management system S.A.P. can be used, depends on the decisions, which 

the management has to make. A very important question that has to be answered is how 

to cope with the different order parameters for each chemical stock. The alternatives are: 

1. One central stock; 

2. Introduce 2 12NC-numbers for identical chemicals; 

3. Design a stand-alone d-base for the control of the chemicals; 

4. To switch the particular function of the logistic management system on. 

• Is it possible to modify the communication between the processlabs and the logistic 
department in such way that the logistic department knows about future changes? 

Yes, logistic is not aware of the future changes. It is, for instance, unknown if new 

chemicals are introduced or when chemicals won't be used anymore. 

An other reason to involve the department development is that they consume chemicals 

as well. Development is the first department which knows the consumption figures of 

new machines. This department will use the same chemical stock as productions does. In 

the beginning of 1999, a new chemical stock will be available for development. 

With the introduction of the function controller chemical stocks and by returning the 

control to logistic, a overall survey will be achieved. 

• Is it possible to manage the chemical stock in such way that they do not exceed the 
expire-date anymore? 

When we know the maximum period before the chemicals reach their expire-date, this 

information can be used to determine the maximum orderquantity. This maximum period 

is, of course, linked to the actual demand figures of that particular processlab. 

The other way around, when we know the demand figures for each processlab, the 
maximum period can be calculated. These maximum periods can be used make 

agreements with the supplier. These maximum periods have to be checked when the 

chemicals arrive at ASML. 
To prevent the chemicals to exceed to their expire-date, the principle, first come, fist 

serve has to be maintained for both chemical stocks (at ASML and supplier). 
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Recommendations 

To build a self-controlled logistical system that keeps the chemical stock level for both 
processlabs at a proper level, the right information has to be registered. Because of the short 
history of data or because the right information is not registered, the proper information is not 
available. Information that should be registered are: 

• The information obtained at the delivery of the chemicals. How many chemicals are 
delivered and how many are ordered. When are these chemicals ordered (lead-time). The 
deliver date and the period before the chemicals exceed the expire-date when the 
chemicals are delivered. An option is to execute quality control. 

• How many chemicals are used in every processlab and how many chemicals are transfer 
posted to an other stock. 

• What are the inventory costs with regard to keep the chemical stock on a proper level 
(expressed in a percentage of the purchasecosts). A better insight in the ordercosts is 
needed as well. When these cost are determined, the optimum orderquantity can be 
calculated. 

When these figures are obtained, they can be used in a model to continuously adjust the order 
parameters. 
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Samenvatting 

ASML (Advanced Semi-conductor Materials Lithography) houdt zich bezig met het 
ontwikkelen, assembleren, leveren en 
onderhouden van geavanceerde micro
lithografie apparatuur (wafer stepper/scanner·) 
voor het produceren van 'chips' (zie figuur 1). 
Foto-lithografie• is het produktieproces dat 
gebruikt maakt van een lichtbron om de 
afbeelding van een patroonlaag op een reticle' 
(vergelijk met dia) over te brengen op het 
substraatmateriaal, ofwel wafer• (scherm). 
Deze wafer (schijfje silicium) heeft een 
fotogevoelige laag' waarin, na ontwikkeling de 
patroonlaag ontstaat. Deze wafer ondergaat 

figuur I : Een waferstepper (/3008) 

diverse chemische bewerkingen, waama het gehele proces herhaald kan worden voor een 
andere patroonlaag (op dezelfde wafer). Voor produktiedoeleinden bij de klant resulteren 
deze stapeling van lagen in een IC. Binnen ASML wordt in principe maar een laag belicht 
teneinde de wafer stepper/scanner te kalibreren en te testen. Het verschil tussen een 
waferstepper en waferscanner is de manier waarop de wafer belicht wordt. Het technische 
verschil valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

Om ervoor te zorgen dat een waferstepper/scanner binnen specificatie wordt afgeleverd bij de 
klant, is het belangrijk dat de machines gekalibreerd en getest worden. Bij deze testen wordt 
gebruik gemaakt van wafers welke voorzien moeten zijn/worden van bepaalde chemicalien. 
Het niet voorradig zijn van deze chemicalien kan een bottleneck veroorzaken in de 
doorlooptijd van de testfase. Ook wanneer de kwaliteit van de chemicalien niet in orde is 
(wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is, kan de kwaliteit niet meer gegarandeerd 
worden), zijn deze onbruikbaar en vormen dus geen voorraad. Het voorradig zijn van deze 
chemicalien laat in de beginsituatie (aanvang afstudeerproject) te wensen over. 

Bij de aanvang van deze afstudeeropdracht was het processlab gebouw 4 het enige processlab 
binnen ASML. Dit processlab was toen gevestigd in gebouw 1, gebouw 4 bestond nog niet. 
Dit processlab moest kunnen voldoen aan de vraag van Production, Pilot Production, Special 
Application, Field Application, Field Service, Training, Development en Demo. 
Het voorradig zijn van chemicalien was in de situatie van een processlab een probleem. 
Enerzijds waren de chemicalien niet op tijd voorradig. Anderzijds kwam het voor dat 
chemicalien over de houdbaarheidsdatum geraakten (en dus niet meer bruikbaar). 
Door de groei van ASML zou vanaf december 1997 een tweede processlab operationeel 
worden namelijk processlab 4. Processlab 4 neemt productions voor haar rekening. De 
overige afdelingen, zoals die hiervoor vermeld zijn, zijn voor processlab 1. 

• Zie verklarende woordenlijst 

■ ■ ■ ■ 1111 



ASM Lithography 

Door deze geplande veranderingen zou het nog moeilijker worden om de voorraad 
chemicalien op peil te kunnen houden. Daarom heeft men de opdracht zoals als volgt 
vastgelegd: 

Vragen die daarbij opgelost moeten worden zijn: 

• Is het mogelijk <lat de chemicalienvoorraad gekoppeld kan worden aan de output van 
ASML door middel van de aanwezige ASML-tooling? 
Met ASML-tooling wordt de huidige stepperplanning en het nog in te voeren logistieke 
besturingssysteem S.A.P. bedoeld. 

• Kan de communicatie tussen de processlabs en logistiek zo verbeterd worden dat 
logistiek op de hoogte is van toekomstige veranderingen? 

• Is het mogelijk om de voorraden van de chemicalien zo te organiseren <lat deze niet meer 
over de t.h.t.-datum kunnen komen? 

Het uiteindelijke doel van de opdracht is: 

• Een zelfsturend logistiek systeem <lat de chemicalienvoorraad voor processlab gebouw 1 
en processlab gebouw 4, op peil kan houden. 

• Het systeem moet dienen als aanbeveling ter implementatie van het logistieke 
besturingssysteem S.A.P. tijdens fase II/III. 

• Aangeleverde procedures moeten toepasbaar zijn binnen een nog te realiseren ISO-9001 
certificatie. 

Aan de hand van diverse inventarisaties is het probleem duidelijk in kaart gebracht. Hiertoe 
behoren o.a. de goederenstroom van de chemicalien, het vaststellen van het vraagpatroon per 
gebouw, het verbruik van chemicalien per machine, het verklaren van de hoeveelheid 
chemicalien die verbruikt wordt, oorzaak-gevolg analyse en levertijden en manier waarop de 
chemicalien aangeleverd worden (direct of via tussenopslag). 

Belangrijkste punten uit deze inventarisaties zijn: 

• Organisatie logistiek is in handen van de processlabs; 

• Er worden fouten gemaakt bij het in- uitboeken van transfer postings; 

• De procedures betreffende uit uithalen van chemicalien zijn niet gelijk; 

• Het is onduidelijk hoeveel wafers nodig zijn voor het testen van een machine; 

• Het is onduidelijk waar het verbruik precies plaats vindt. Slechts 50% van het totale 
verbruik kan toegewezen worden; 

• De gehanteerde levertijden zijn behoorlijk lang; 
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• Het huidige 'systeem' kan de voorraad chemicalien niet meer op peil houden; 

• Er wordt geen rekening gehouden met de levertijden en met de vraag gedurende deze 
levertij den; 

• Logistiek is niet op de hoogte van invloeden die het vraagpatroon drastisch kunnen 
veranderen. Denk hierbij aan de introduktie van nieuwe machines; 

• Het huidige besturingssysteem S.A.P. kan niet omgaan met de verschillende 
bestelparameters per chemicalienmagazijn. 

In z'n algemeenheid geldt <lat de beheersing van de voorraad van chemicalien van ASML 
lang niet onder de loep zijn genomen. De organisatie is in de afgelopen jaren heftig gegroeid 
en sterk veranderd. Daarom voldeed de huidige voorraadbeheersing niet meer aan haar doel 
zodat regelmatig misgrijpen van chemicalien geen uitzondering was. 

Conclusies 

• Is bet mogelijk dat de cbemicalienvoorraad gekoppeld kan worden aan de output 
van ASML door middel van de aanwezige ASML-tooling? 
Met ASML-tooling wordt de buidige stepperplanning en bet nog in te voeren 
logistieke besturingssysteem S.A.P. bedoeld. 

Het is mogelijk om de voorraad van ASML te koppelen van aan de output. 
Om de voorraad aan de output van ASML te koppelen door middel van de 
stepperplanning is niet mogelijk. Zoals in bijlage 8 te zien is, verdeelt de stepperplanning 
de testfase in modules. Om de voorraad te koppelen aan de stepperplanning, zou bekend 
moeten zijn hoeveel chemicalien per module nodig zijn. Dit is om twee redenen niet 
mogelijk. Enerzijds is het onbekend hoeveel wafers er nodig zijn voor het afronden van 
een module. Daardoor is het niet mogelijk om te bepalen hoeveel chemicalien er nodig 
zijn voor het aftesten van de betreffende module. Anderzijds is het onbekend waar de 
chemicalien blijven. Ongeveer de helft van het verbruik van chemicalien is slechts te 
verklaren. Welke componenten verantwoordelijk zijn voor het verbruik van de andere 
helft is onduidelijk. 

De voorraad kan wel gekoppeld worden aan de historische output van ASML door de 
bestelparameters continu aan te passen aan de actuele situatie. Met bestelparameters 
worden de levertijden, verbruik tijdens levertijd per processlab, historische 
verbruikgegevens per processlab, voorraadkosten, bestelkosten, inkoopprijs en 
houdbaarheidsdata per chemicalien bedoeld. Door het management wordt vastgesteld wat 
de maximale kans op buiten voorraad geraken is. Met behulp van deze gegevens kunnen 
de verschillende bestelniveaus, veiligheidsvoorraden en bestelhoeveelheden per 
chemicalienmagazijn bepaald worden. Wanneer de output van ASML verandert, zullen 
ook de bestelparameters veranderen. Een nadeel van het koppelen van de voorraad aan de 
hand van historische gegevens is <lat de berekende waarden altijd na-ijlen van de 
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werkelijke waarden. Daar staat tegenover dat volstaan kan worden met een redelijk 
eenvoudig systeem; voorspelling van de vraag, die moeilijk is vast te stellen, wordt op 
deze manier overbodig. Wanneer er echter gegevens zijn die het aannemelijk maken dat 
het verbruik van bepaalde chemicalien gaat toe- afnemen, dan kan deze informatie 
meegenomen worden. De historie laat zulke veranderingen natuurlijk niet zien. 

In hoevere S.A.P. hiervoor gebruikt kan worden is afhankelijk van een aantal keuze die 
het management dient te maken. Belangrijke vraag die beantwoord moet worden is hoe 
men om wil gaan met de verschillende bestelparameters per chemicalienmagazijn. De 
keuze bestaat uit: 
1. Een centraal magazijn; 
2. 2 12NC-nummers introduceren voor dezelfde chemicalien; 
3. Een stand-alone systeem ontwikkelen speciaal voor de beheersing van chemicalien; 
4. De betreffende functionaliteit inschakelen in het huidige besturingssysteem S.A.P. 

Kan de communicatie tussen de processlabs en logistiek zo verbeterd worden dat 
logistiek op de hoogte is van toekomstige veranderingen? 

Ja, logistiek is niet op de hoogte van de te verwachten veranderingen. Zo is het bij 
logistiek onbekend wanneer er nieuwe chemicalien getntroduceerd worden en wanneer 
chemicalien niet meer gebruikt worden. 
Daamaast dient ontwikkeling bij dit overleg betrokken te worden omdat ontwikkeling 
ook chemicalien verbruikt. Ontwikkeling is als eerste op de hoogte van de 
verbruikgegevens van nieuwe machines. Eerst maakt deze afdeling gezamenlijk gebruik 
van het chemicalienmagazijn in gebouw 4. Begin 1999 zal in een nog te bouwen gebouw 
een eigen chemicalienmagazijn ter beschikking staan voor ontwikkeling. 
Daamaast wordt door een beheerder chemicalienmagazijnen en door de beheersing terug 
te geven aan logistiek, een beter overzicht gekregen in de dagelijkse gang van zaken 
betreffende de chemicalienvoorraden. 

• Is bet mogelijk om de voorraden van de chemicalien zo te organiseren dat deze niet 
meer over de t.h.t.-datum kunnen komen? 

Mits bekend is wat de maximale houdbaarheidsperiode van de betreffende chemicalien 
zijn, kan een bovengrens worden aangegeven van hoeveel er maximaal per keer besteld 
mag worden. Dit dient natuurlijk wel gekoppeld te zijn aan het verbruik van het 
betreffende processlab. 
Andersom kan, wanneer de verbruikgegevens per processlab bekend zijn, uitgerekend 
worden wat de eis t.a.v. de houdbaarheidsperiode zou moeten zijn. Hierover dienen dan 
afspraken gemaakt te worden met de producent. Nadat deze afspraken zijn gemaakt, dient 
hier wel ingangscontrole op uitgeoefend te worden. 
Daamaast moet wel het FIFO-principe gehanteerd worden in zowel de 
chemicalienvoorraden van ASML als de (tussen)voorraadpunten bij de producent. 
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Aanbevelingen 

Ten einde een zelfsturend logistiek systeem op te bouwen <lat de chemicalienvoorraad van 
ASML op peil kan houden, dienen de juiste gegevens geregistreerd te warden. Momenteel 
zijn de benodigde gegevens niet voorradig omdat deze niet geregistreerd zijn of omdat er 
sprake is van een zeer korte historie van gegevens. 
Gegevens die duidelijk(er) geregistreerd zouden moeten warden zijn: 

■ De gegevens verkregen bij ingangscontrole. Hoeveel chemicalien zijn afgeleverd en 
hoeveel zijn er besteld. Wanneer zijn ze besteld en wanneer zijn ze gearriveerd 
(levertijden). Er zou geregistreerd moeten warden wat de aankomt datum is van de 
chemicalien en de houdbaarheidsdatum bij aankomt (houdbaarheidsperiode). Daamaast 
kan in de toekomst gekeken warden wat de mogelijkheden zijn tot kwaliteitscontrole van 
de chemicalien. 

• Hoe zien de verbruikpatronen er uit per chemicalienmagazijn en hoeveel chemicalien 
warden er getransporteerd van het ene naar het andere magazijn. 

• Wat zijn de voorraadkosten met betrekking tot het op voorraad houden van de 
chemicalien (uitgedrukt in een percentage van de inkoopprijs). Ook moet beter inzicht 
verkregen warden in de kosten die gepaard gaan met het bestellen van een order. 
Hierdoor kan een optimum bepaald warden voor de te bestellen hoeveelheid per keer. 

Wanneer deze gegevens eenvoudig te verkrijgen zijn, kunnen deze gebruikt warden in een 
systeem om de bestelparameters continu actueel te houden. 
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1. Inleiding 

ASML (Advanced Semi-conductor Materials Lithography) houdt zich bezig met het 
ontwikkelen, assembleren, leveren en 
onderhouden van geavanceerde micro
lithografie apparatuur (wafer stepper/scanner·) 
voor het produceren van 'chips' (zie figuur 1). 
Foto-lithografie• is het produktieproces <lat 
gebruikt maakt van een lichtbron om de 
afbeelding van een patroonlaag op een reticle· 
(vergelijk met dia) over te brengen op het 
substraatmateriaal, ofwel wafer• (scherm). 
Deze wafer (schijfje silicium) heeft een 

fotogevoelige laag· waarin, na ontwikkeling de figuur 1: Een waferstepper (/3008) 

patroonlaag ontstaat. Deze wafer ondergaat 
diverse chemische bewerkingen, waama het gehele proces herhaald kan worden voor een 
andere patroonlaag (op dezelfde wafer). Voor produktiedoeleinden bij de klant resulteren 
deze stapeling van lagen in een IC. Binnen ASML wordt in principe maar een laag belicht 
teneinde de wafer stepper/scanner te kalibreren en te testen. Het verschil tussen een 
waferstepper en waferscanner is de manier waarop de wafer belicht wordt. Het technische 
verschil valt buiten het bestek van <lit onderzoek. 

Om ervoor te zorgen <lat een waferstepper/scanner binnen specificatie wordt afgeleverd bij de 
klant, is het belangrijk <lat de machines gekalibreerd en getest worden. Bij deze testen wordt 
gebruik gemaakt van wafers welke voorzien moeten zijn/worden van bepaalde chemicalien. 
Het niet voorradig zijn van deze chemicalien kan een bottleneck veroorzaken in de 
doorlooptijd van de testfase. Ook wanneer de kwaliteit van de chemicalien niet in orde is 
(wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is, kan de kwaliteit niet meer gegarandeerd 
worden), zijn deze onbrutkbaar en vormen dus geen voorraad. Het voorradig zijn van deze 
chemicalien laat in de beginsituatie (aanvang afstudeerproject) te wensen over. 

De opbouw van het verslag is als volgt: 
In hoofdstuk 2 wordt een algemene bedrijfsbeschrijving gegeven van het bedrijf waar het 
afstudeeronderzoek is uitgevoerd. Tevens wordt in <lit hoofdstuk de aanleiding van het 
probleem, opdrachtformulering, doelstelling en de beperkingen van het onderzoek behandeld. 
In <lit hoofdstuk worden ook enkele beperkingen aangegeven die een rol hebben gespeeld bij 
de uitvoering van deze opdracht. 
Hoofdstuk 3 behandelt de analyse van de huidige problematiek en geeft een plan van aanpak. 
Hier worden de diverse inventarisaties behandeld teneinde het probleem duidelijk in kaart te 
brengen. In hoofdstuk 4 worden oplossingen gegenereerd. Dit gebeurt aan de hand van de 
oorzaak-gevolg analyse zoals die in hoofdstuk 3 behandeld is. Dit om een duidelijke structuur 
aan te brengen. In <lit hoofdstuk komen, met gebruikmaking van de oorzaak-gevolg analyse 
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ook de andere aspecten zoals die zijn behandeld in hoofdstuk 3 aan de orde in de overige 
inventarisaties. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de aspecten die reeds gerealiseerd zijn of die momenteel in een 
overgangsfase zitten. 
De conclusies en aanbevelingen worden in hoofdstuk 6 behandeld. Tot slot is er nog een 
literatuurlijst, verklarende woordenlijst en een figurenlijst opgenomen. Als laatste worden de 
bijlagen gepresenteerd. 

• Zie verklarende woordenlijst 
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2. Bedrijfsomschrijving en probleemstelling 

In <lit hoofdstuk wordt eerst in paragraaf 1 eerst ingegaan op het bedrijf ASML. Wat is <lit 
voor een bedrijf, wat maken ze, waar en op welke markt opereert ze. Ook wordt aangegeven 
waar de afstudeeropdracht is uitgevoerd. 
In paragraaf 2 wordt ingegaan op de aanleiding van het probleem. Paragraaf 3 en 4 
behandelen respectievelijk de opdrachtformulering en de doelstelling. Paragraaf 5 gaat ten 
slotte in op factoren die het onderzoek hebben bemoeilijkt. 

2.1 ASML b.v. 

ASML is ontstaan uit eenjoint-venture tussen Philips en ASM-Intemational. De ondememing 
is in 1984 opgericht en is sindsdien aan een grote groei onderhevig. De missie van ASML is: 

Uit de missie springen een aantal 
aspecten naar voren. ASML houdt 
zich bezig met imaging produkten in 
een wereldwijde markt. Momenteel 
levert ASML wafer steppers/scanners 
aan afnemers in USA, Azie en West
Europa zoals in figuur 2 te zien is. 

Hierin is duidelijk te zien <lat Azie 
een grote afzetmarkt vormt voor 
ASML. Hoe <lit zich het komende jaar 
zal ontwikkelen is moeilijk te 
voorspellen. Zeker door de crisis die 
zich daar momenteel afspeelt. 

Europe 

USA 

Korea 
Figuur 2: ornzet per geografische spreiding 

Source: Dataquest as of Jan 1998 
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Spelers in de markt 

De leidende partijen in de markt van ASML zijn, Canon en Nikon. Daamaast zijn de Silicon 
Valley Group (SVGL) en Ultratech Stepper actief in deze markt. 

SVGL 
5.5% 

Ultratech 
3% 

Nikon 
44% 

figuur 3: Concurrenten van ASML 

Source: Dataquest as of Jan 1998 

Canon en Nikon beschikken 
vanwege hun dominantie op 
de Japanse markt over een 
aanzienlijk concurrentieel 
voordeel. ASML is er 
onlangs in geslaagd om 
enkele waf ersteppers af te 
zetten in Japan. Daamaast 
zijn Canon en Nikon 
gediversificeerde en verticaal 
gei"ntegreerde firma' s 
waardoor meer middelen ter 
beschikking staan van de 
ontwikkeling en meer 

aktiviteiten binnen deze ondememingen gei"ntegreerd zijn. ASML doet voor dergelijke 
aktiviteiten (waaronder de lenzen, zie verderop hightech network) een beroep op 
toeleveranciers. De marktaandelen op basis van verkopen zijn in figuur 3 weergegeven. 

Als er gekeken wordt naar de omzetcijfers (figuur 4) en naar het aantal personeelsleden 
(figuur 5), dan is de kans groot dat de stijgende lijn zich in 1998 zal voort zetten. Dit is in 
overeenstemming met de gepresenteerde informatie tijdens de presentatie van het jaarverslag. 
Daar werd aangegeven dat de omzet gaat groeien richting f3,- mrd. en dat de komende tijd 

18 00 

16 00 

14 00 

12 00 

10 00 

80 0 

60 0 

40 0 

20 0 

0 

Millions ofGullders 

nog eens zo 'n 800 tot 1000 mensen aangetrokken worden. 

1803 

figuur 4: Omzet uitgezet per jaar 

Source: Dataquest as of Jan 1998 
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figuur 5: Aantal werknemers uitgezet per jaar 

Source: Dataquest as of Jan 1998 

De huidige groei van ASML zal zich in 1998 nog doorzetten. Behalve de groei van de interne 
organisatie, groeit de technologie ook mee. ASML's technologieen behoren wereldwijd tot de 
leading edge technology. Dit houdt in dat telkens weer een nieuw wiel uitgevonden moet 
worden. Om concurrerend te kunnen blijven is het zaak om samen met anderen, de huidige 
technologie te ontplooien maar ook nieuwe technologieen te ontwikkelen. Daartoe bestaat er 
een netwerk van klanten tot toeleveranciers (zie figuur 6). Hierdoor kunnen behalve ASML, 
ook de andere 
partijen uit dit 
netwerk 
meeprofiteren van 
nieuwe hightech 
ontwikkelingen en 
technologieen. Met 
name de 
samenwerking met 
Carl Zeiss is erg 
belangrijk voor 
ASML. Dit is 
namelijk de 
toeleverancier van de 
lenzen. De lens is 

Philips Micron 
SGS-THOMSON AMD 

HP 

Philips 

Resist 
OCG 

Hoechst 
Olin 

Carl 
Zeiss 

Schott 

Philips: 
Nat Lab 

CFT 
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National 
DEC. 

Tracks 
FSI TEL 
Fairchild 

SVG DN 

MEDEA/ 
Esprit 

Samsung 
TSMC 

Reticles 

Photronics 
DuPont 

IMEC 
Applied 

Mat. 
Univer
sities 

Cymer 

Phillps GRESSI Heraaus 
IMEC Siemens Fraunhofer 

SGS THOMSON Lambda Physlk 
Berliner Glass IDE 

Carl Zeiss 

Figuur 6: Een hightech network: technologie-flow 

Source: Jaarpresentatie ASML 1997 

een van de cruciaalste modules van een wafer stepper/scanner. De toelevering van lenzen 
dreigt dan ook een probleem te vormen voor de produktie van ASML. Voor de 
wafersteppers/scanners die zich al in de produktiefase bevinden geldt een capaciteitsprobleem 
bij Carl Zeiss. Voor de wafersteppers/scanners in ontwikkeling vormt de technologie een 
beperking. 
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Wat een mooi voorbeeld is van de intensieve samenwerking tussen ASML en toeleverancier 
is de detachering van een medewerker van Cymer naar ASML. Deze medewerker kan op 
locatie, voorkomende problemen direct oplossen en terugkoppelen naar zijn eigen organisatie. 

Door de sterke/dynamische groei ontstaan er ook de nodige organisatorische problemen. In 
het verleden was 
een systeem 
misschien nog 
handmatig dicht te 
houden, maar anno 
1998 zal er steeds 
meer georganiseerd 
en gestructureerd 
moeten worden. Dit 
houdt in dat er nog 
vele aspecten zijn 
waar een 
model/systeem 
voor opgezet moet 
worden. Dit geldt 
ook voor de 
voorraad van 
chemicalien. Dit is 

Final assembly Test Shipment 
r---- -- ---, r--- ----- - 1 r - - -- --- --1 

I ..,...: 
I I 

I I 

Sail = Sub Assembly Illumination 
Sac! = Sub Assembly Electrical 
Saal = Sub Assembly Alignment 
Saop = Sub Assembly Optical 
Sars = Sub Assembly Reticle Stage 
Saws = Sub Assembly Wafer Stage 

Assembly wordt parallel uitgcvocrd, 
Serial wordt vervolgcns scquentieCI uitgevocrd. 

I I I 

..,...: 
I I 

I 

Process lab 

figuur 7: Processlab t.o.v. produktie 
Source: afstudeerverslag: Visualisation at ASML, 1997 

Source: M.H.H. Leenen, afstudeeropdracht ASML 1998 

zo'n voorbeeld van een systeem dat momenteel handmatig/kunstmatig dicht wordt gehouden. 
Financieel gezien zijn de chemicalienmagazijnen niet zo van belang met haar jaarlijkse 
inkoopkosten van f 2, 1 mln. t.o.v. f 1,8 mrd. omzet (=0.116% van de omzet). Echter wanneer 
de chemicalien niet voorradig zijn, kan er een bottleneck ontstaan ten nadele van de inteme 
doorlooptijd van de machine (zie figuur 7). De flow van coaten naar exposure en/of de flow 
van exposure naar develop mag niet vertraagd worden door tekorten aan chemicalien. De 
voorraad chemicalien is dan ook onderwerp van dit afstudeeronderzoek. 

De chemicalienmagazijnen moeten de processlabs voorzien van chemicalien. De processlabs 
verrichten de zogenaamde patterning stap welke bestaat uit het voor iedere layer aanbrengen 
van een primerlaag gevolgd door het aanbrengen van de photoresist, belichten (gebeurd op de 
waferstepper/scanner) en ontwikkelen van de fotoresist (fotolak). Het processlab ondersteunt 
eigeplijk de werkelijke produktie. De waferstepper/scanner zelfkomt niet in processlab, 
alleen de wafers t.b.v. de kalibratie van de waferstepper/scanner. Er zijn momenteel twee 
processlabs. Hoe de activiteiten per processlab opgesplitst zijn, komt later in dit verslag aan 
de orde. Het processlab gebouw 4 kan, zoals figuur 8 en 9 laten zien geplaatst worden als een 
onderdeel van de afdeling operations. Processlab gebouw 1 valt onder Development & 
Engineering (zie figuur 10). 
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figuur 8: Organisatieschema ASML 
Source: HRM ASML 

Facility 
Management 

figuur 9: Organisatieschema Sector Operations 
Source: HRM ASML 

Research 

figuur 10: Organisatieschema Sector Development & Engineering 
Source: HRM ASML 

Binnen de afdeling processlab gebouw 4 wordt dit afstudeeronderzoek verricht. 

2.2 Aanleiding van bet probleem 

Zoals in de bedrijfsbeschrijving al is vermeld, maakt het processlab gebouw 4, onderdeel 
uitmakend van de sector Operations, gebruik van chemicalien. Bij de aanvang van deze 
afstudeeropdracht was het processlab gebouw 4 het enige processlab binnen ASML. Dit 
processlab was toen gevestigd in gebouw 1, gebouw 4 bestond nog niet. Dit processlab moest 
kunnen voldoen aan de vraag van Production, Pilot Production, Special Application, Field 
Application, Field Service, Training, Development en Demo. 
Het voorradig zijn van chemicalien was in de situatie van een processlab een probleem. 
Enerzijds waren de chemicalien niet op tijd voorradig. Anderzijds kwam het voor dat 
chemicalien over de houdbaarheidsdatum geraakten (en dus niet meer bruikbaar). 
Door de groei van ASML zou vanaf december 1997 een tweede processlab operationeel 
worden namelijk processlab 4. Processlab 4 neemt productions voor haar rekening. De 
overige afdelingen, zoals die hiervoor vermeld zijn, zijn voor processlab 1. 
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Door deze geplande veranderingen zou het nog moeilijker worden om de voorraad 
chemicalien op peil te kunnen houden. Daarom heeft men de opdracht zoals verwoord in 
paragraaf drie vastgelegd. 

2.3 Opdrachtformulering 

De opdracht van dit afstudeeronderzoek luidt: 

Vragen die daarbij opgelost moeten worden zijn: 

• Is het mogelijk dat de chemicalienvoorraad gekoppeld kan worden aan de output van 
ASML door middel van de aanwezige ASML-tooling? 
Met ASML-tooling wordt de huidige stepperplanning en het nog in te voeren logistieke 
besturingssysteem S.A.P. bedoeld. 

• Kan de communicatie tussen de processlabs en logistiek zo verbeterd worden dat 
logistiek op de hoogte is van toekomstige veranderingen? 

• Is het mogelijk om de voorraden van de chemicalien zo te organiseren dat deze niet meer 
over de t.h.t.-datum kunnen komen? 

2.4 Doelstelling 

Het uiteindelijke doel van de opdracht is: 

• Een zelfsturend logistiek systeem dat de chemicalienvoorraad voor processlab gebouw 1 
en processlab gebouw 4, op peil kan houden. 

• Het systeem moet dienen als aanbeveling ter implementatie van het logistieke 
besturingssysteem S.A.P. tijdens fase 11/111. 

• Aangeleverde procedures moeten toepasbaar zijn binnen een nog te realiseren ISO-9001 
certificatie. 
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2.5 Beperkingen van bet onderzoek 

Bij de aanvang van <lit afstudeeronderzoek (zie bijlage 9) is een planning gemaakt van <lit 
onderzoek. De datum van de eindpresentatie was vastgesteld op eind juni. Echter door diverse 
onvoorziene problemen is deze datum verschoven naar eindjuli. In deze paragraafworden 
een aantal van deze onvoorziene problemen behandeld. 

Zoals al vermeld bij de aanleiding van het probleem, heeft er een uitbreiding bij ASML plaats 
gevonden die gepaard ging met de toevoeging van een nieuw processlab. De effecten hiervan 
waren bij de aanvang van deze afstudeeropdracht (november 1997) minder emstig ingeschat. 
Dit had met name effect op de verbruikgegevens. De historie van het verbruik die inmiddels 
was opgebouwd in gebouw 1, kwam te vervallen omdat het verbruikpatroon van het nieuwe 
processlab nog onbekend was. 
Ook, zoals later blijkt, worden er fouten gemaakt met de registratie van het verbruik. Met 
name de registratie van het verbruik per afdeling liet te wensen over. 
Verder werd in april 1998 een nieuw logistiek bedrijfssysteem ge'introduceerd. Hierdoor is 
ook de nodige vertraging opgelopen. In het oude, niet zo gebruikersvriendelijke systeem 
XBMS, was het uiteindelijk mogelijk om de juiste informatie op papier te krijgen. Echter 
door de introductie van het nieuwe systeem kon de 'informatiepuzzel' weer van voor af aan 
beginnen. 

Het laatste belangrijke element <lat vertraging heeft veroorzaakt is de begeleiding. Zoals 
verderop in het verslag te lezen is, zijn typische logistieke taken onder het beheer van het 
processlab geschoven. Echter het processlab beschikt niet over de benodigde kennis om deze 
logistieke taken uit te voeren. 

Uiteindelijk is het toch gelukt om binnen de gestelde tijd (zij het met enige vertraging) <lit 
afstudeerproject af te ronden. 
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3. Analyse van de huidige problematiek 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke stappen zijn gezet om uiteindelijk het probleem in 
kaart te brengen. 
Om inzicht te krijgen in het probleem zijn eerst een aantal zaken gei'nventariseerd. Hiertoe 
behoren o.a. de goederenstroom van de chemicalien, het vaststellen van het vraagpatroon per 
gebouw, het verbruik van chemicalien per machine, het verklaren van de hoeveelheid 
chemicalien die verbruikt wordt, oorzaak-gevolg analyse en een analyse van levertijden en de 
manier waarop de chemicalien aangeleverd worden (direct of via tussenopslag). 
Elk van deze inventarisaties wordt afzonderlijk behandeld. 

Bij de aanvang van dit onderzoek beschikte ASML slechts over een chemicalienmagazijn. Dit 
chemicalienmagazijn moest alle af delingen voorzien van wafers, al dan niet behandeld met 
chemicalien. 
Door de groei van ASML zijn vanaf december 1997 de activiteiten van het processlab 
opgesplitst over twee gebouwen namelijk processlab gebouw 1 en processlab gebouw 4. Ook 
gebouw 4 is voorzien van een chemicalienmagazijn. De opsplitsing van activiteiten van de 
processlabs is als volgt: processlab gebouw 1 (met bijbehorend chemicalienmagazijn gebouw 
1) voorziet Pilot Production, Special Applications, Field Applications, Field Service, 
Training, Development en het Demo Lab. ; Processlab gebouw 4 (met bijbehorend 
chemicalienmagazijn gebouw 4) voorziet Productions van chemicalien. Door deze verhuizing 
zijn er verschillen qua vraagpatroon en organisatie opgetreden die per gebouw verschillen. 
Bij de analyse van de huidige problematiek is uitgegaan van de situatie met twee processlabs 
en twee chemicalienmagazijnen. 

3.1 Vaststellen van bet verbruik van chemicalien per machine 

In deze paragraaf wordt een inventarisatie gemaakt van het verbruik van chemicalien per 
machine. Maar voordat bepaald kan worden wat het verbruik van chemicalien per type 
machine is, wordt eerst het aantal wafers vastgesteld dat verbruikt wordt om een machine te 
testen. 

3.1.1 Vaststellen van bet verbruik van het aantal wafers per machine 

Nadat een machine geassembleerd is, wordt deze grondig getest. Voor het testen van een 
machine wordt ongeveer 6 weken uitgetrokken. De machine moet diverse proeven ondergaan. 
Voor sommige testen is de aanwezigheid van wafers niet noodzakelijk. Andere testen 
gebruiken wafers uit de toolcabine. In dat geval is de wafer een stuk gereedschap die niet 
noodzakelijkerwijs voorzien hoeft te zijn van een chemicalienlaag. En uiteindelijk zijn er 
natuurlijk proeven die wafers verbruiken, voorzien van een laag chemicalien (in de meeste 
gevallen fotoresist of ontwikkelaar). 

■■■■■ 



ASM Lithography 

Omdat ASML verschillende type machines produceert, moeten er natuurlijk ook 
verschillende machines getest worden. Voor elk type machine kunnen andere testen 
voorgeschreven zijn. Een en antler is vastgelegd in de inteme procedures. Aan de hand van 
deze procedures is een poging gedaan om vast te stellen hoeveel wafers er per type machine 
en per testmodule nodig zijn. Echter door de complexiteit en hoeveelheid van procedures kon 
niet eenduidig vastgesteld worden hoeveel wafers nu werkelijk verbruikt worden per test. 
Daarom is de hulp van diverse personen ingeroepen. Samen met deze personen (Line 
Engineers, Teamleiders en 'tester-4 ' van elke module) zijn gemiddelden vastgesteld. Deze 
waarden zijn terug te vinden in tabel 1. 

Module process wafers Fotoresist developer 

Installation - - -
Waferstage - - -
ARMS - - -
Reticle mngt system - - -
Aerial illuminator - - -
Wafer handling - - -
Level sensor 6 x standaard 8" 6 x OCG 0.215 6 x OCG I-LINE 

Alignment system ??? ??? ??? 

HP interferometer 7 x standaard 8" 7 x OCG 0.215 10 x OCG I-LINE 

Image sensor - - -
LQ setup 2 x standaard 8" 1 x OCG 0.215 2 x OCG I-LINE 

1 x LQ 8" 1 x OCG 0.215 1 x OCG I-LINE 

Focal and distortion 2 x standaard 8" - 2 x OCG I-LINE 
16xLQ8" 8 x OCG 0.215 16 x OCG I-LINE 

Lens qualification 2 x LQ 8" 2 x APEX 2405 + TC 1 xMF702 

KOOP - - -
System integration 5-16 tool 8" 5-10 x OCG 0.215 1 x OCG I-LINE 

30 standaard 8" 30 x OCG 0.215 40 x OCG I-LINE 
4-10 standaard 8" 4-10 x OCG 0.215 5-20 x OCG I-LINE 

FAT 5-10 tool 8" 5-10 x OCG 0.215 1 x OCG I-LINE 
30 standaard 8" 30 x OCG 0.215 40 x OCG I-LINE 
4-10 standaard 8" 4-10 x OCG 0.215 5-20 x OCG I-LINE 

Pre pack - - -
Tabel I : aantal wafers voor het testen van een /300 machine 

Zoals al vermeld is, zijn de getallen zoals weergegeven in tabel 1 gemiddelden. Hieruit is op 
te maken <lat niet eenduidig vaststaat hoeveel wafers er per type machine nodig zijn om de 
testfasen volledig uit te voeren. Oorzaken waardoor het aantal benodigde wafers per type 
machine kan afwijken zijn: 
1. Resultaat van de test; 
2. Uitvoeren van SCR's (Special Customers' Requests); 
3. Aanwezigheid van de klant bij de FAT (Final Acceptance Test). 

Op elk van deze oorzaken wordt hiema ingegaan: 
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Resultaten van de test 
Een van de eigenschappen van een test is dat deze positief of negatief kan uitvallen. 
In het geval van een positief resultaat kan de volgende testmodule uitgevoerd 
worden. Bij een negatief resultaat wordt bekeken wat de oorzaken hiervan zijn. Het 
een en ander wordt bijgesteld en de betreffende module wordt opnieuw getest. Dit 
herhaalt zich totdat de betreffende module een positief resultaat laat zien. 
Uitvoeren van SCR's 
Het is natuurlijk goed denkbaar <lat de klant specifieke eisen stelt aan een bepaalde 
modules of zelfs aan de hele machine. Het is dan ook geen uitzondering <lat 
bepaalde testen, door de klant gedefinieerd, uitgevoerd moeten worden. Hierdoor 
zal een toename ontstaan in het verbruik van het aantal wafers per machine. 
Aanwezigheid van de klant bij de FAT 
Sommige klanten eisen <lat ze aanwezig zijn bij de FAT. In <lat geval wordt de FAT 
eerst intern uitgevoerd (zonder aanwezigheid van de klant) om er zeker van te zijn 
<lat de machine opereert binnen de afgesproken specificaties. Pas wanneer intern de 
FAT positief is bevonden, wordt de FAT herhaald met aanwezigheid van de klant. 
Ook hier weer een toename van het verbruik van het aantal wafers. 

Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken aan te wijzen waarom het verbruik van het 
aantal wafers per machine niet vastligt. Denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden die zich op 
het oppervlak van de wafer kunnen bevinden. 

Omdat er geen goede registratie is bijgehouden van het verbruik van het aantal wafers per 
machine, wordt, ondanks de afwijkingen op het benodigd aantal wafers, uitgegaan van de 
gegevens zoals die gepresenteerd zijn in tabel 1. 

Nu bekend is hoeveel wafers er per machine verbruikt worden dient nog berekend te worden 
hoeveel chemicalien per wafer wordt verbruikt. Indien <lit bekend is, kan ook het 
'theoretische' verbruik van chemicalien voor een bepaald type machine uitgerekend worden. 

3.1.2 Vaststellen verbruik chemicalien per wafer 

Daar waar het onduidelijk was hoeveel wafers er precies nodig waren voor het testen van een 
machine, is het wel precies bekend hoeveel wafers er in het totaal een chemische bewerking 
zijn ondergaan. Ook is bekend hoeveel eenheden er van een bepaalde chemicalien verbruikt 
zijn. Met deze gegevens kan dan in principe uitgerekend worden hoeveel chemicalien er 
nodig zijn voor een wafer. 
Deze berekening is voor een 3-tal, representatieve, chemicalien uigevoerd. De resultaten 
hiervan zijn in onderstaande tabel 2 weergegeven. 

Chemicalien Verbruik (ml) Aantal wafers (stuks) Verbruik/wafer (ml) 
EC-Solvent 1000000 22843 43.77 
OCG2,5 CS 923540 28318 32.61 
OCG I-Line 13072000 28784 454.14 
Tabel 2: Berekend verbru1k chem1cahen per wafer (penode 1-1-98 t/m 24-4-98) 
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Wanneer de berekende waarden echter vergeleken warden met het verwachtte verbruik per 
wafer, zijn de verschillen enorm. Daarom is geanalyseerd hoeveel ml er werkelijk nodig zou 
zijn om een wafer te voorzien van chemicalien. Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van 
de machineparameters. Met machineparameters warden de hoeveelheden chemicalien 
bedoeld die de machine, die de wafer behandelt, elke keer doseert. Deze machine is niet de 
waferstepper/scanner maar een produktielijn (FSI). Eerst is vastgesteld waar verbruik plaats 
vindt. Dit kan varieren per chemicalien. 

Direct verbruik: 
Voor EC-solvent geldt dat werkelijk 3 ml wordt aangebracht aan de bovenzijde van de wafer 
en 6.41 ml aan de onderzijde (totaal 9 .41 ml). Dit resulteert in 215105 ml over de betreffende 
periode. Daamaast vindt er nog ander verbruik plaats namelijk: 

Daily's: 
Elke morgen wordt eerst een ' loze' wafer voorzien van EC-solvent om de machine te testen. 
Hiervoor is per dag 9.41 ml nodig. Er zijn echter drie EC-solvent stations per machine 
aanwezig. Zowel in gebouw 1 als gebouw 4 is een dergelijke machine aanwezig. De periode 
van 1-1-98 t/m 24-4-98 omvat 90 werkdagen dus voor de daily's is 5085 ml nodig. 

Purgen: 
Voordat een daily uitgevoerd kan warden, wordt de leiding eerst ' gespoeld'. Hiervoor is 1 
minuut nodig met een flowrate van 75 ml/min. Dit resulteert over 90 werkdagen in 40500 ml. 

Spoelen: 
Om dichtslibben van de leidingen tegen te gaan wordt, na sluitingstijd, de leiding gespoeld. 
Dit gebeurd ieder uur, 20 seconden lang met een flowrate van 75 ml/min. Dit spoelen gebeurt 
minstens 13 keer per nacht. Dit resulteert in 175500 ml. 

Vervangen van filter: 
Voor het vervangen van de filter, wat elk kwartaal gebeurt, is 6 liter per machine nodig. Dit 
resulteert in 12000 ml. 

Schoonmaken bowls: 
Het schoonmaken van de machine (bowls) wordt gedaan met EC-Solvent. Hier is een halve 
fles per week voor nodig wat resulteert in 40000 ml 

Dit levert een totaal op van 488190 ml of te wel 195 flessen (1 fles = 4 liter). Er zijn echter 
over dezelfde periode 400 flessen verbruikt. Van 51 % is dus onbekend waar dit verbruikt 
wordt. 
Een soortgelijke berekening is ook voor de andere twee chemicalien gemaakt. De resultaten 
hiervan zijn vermeld in tabel 3. 

Verbruik EC-Solvent (ml) OCG 2,5 CS (ml) OCG I-Line (ml) 
Proces zelf 215105 141590 316624 
Daily 's 5085 157125 1673067 
Purgen 40500 126 37710 
Spoelen 175500 54470 
Filter 12000 
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Schoonmaken bowls 40000 
Procescontrole 2700 5940 
Bad 6285000 
Totaal 488190 356011 8318341 
Totaal aantal flessen 195 94 2080 
Geregistreerd 400 244 3268 
verbruik flessen 
Verschil 51% 61% 36% 
Tabel 3: Berekend verbruik van chem1calien 

Waar deze grote verschillen vandaan komen is onduidelijk. Deze analyse is wel aanleiding 
geweest om hiervoor een speciaal onderzoek te verrichten. 
Omdat het niet mogelijk is om vast te stellen hoeveel chemicalien er nu werkelijk verbruikt 
worden per wafer is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel chemicalien per machine 
wordt verbruikt. Er moet dus een andere methode gebruikt worden om uiteindelijk de 
voorraad chemicalien te koppelen aan de output van ASML. 
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3.2 Oorzaak-gevolg analyse 

Om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van het misgrijpen van chemicalien is een oorzaak
gevolg analyse uitgevoerd (zie bijlage 3). Hoofdprobleem is het misgrijpen chemicalien (0) 

Er wordt te vaak misgegrepen. Dat wil zeggen <lat de chemicalien niet in de juiste 
hoeveelheden, op de juiste plaats, op de juiste tijd of in de juiste kwaliteit aanwezig zijn. De 
hoofdoorzaken voor het misgrijpen van de chemicalien kunnen omvat worden als: 
chemicalien over de t.h.t.-datum* (1.1) en chemicalien niet op tijd voorradig (1.2) . De 
aspecten kwaliteit en tijd zijn daarmee behandeld. Blijven over de juiste plaats en juiste 
hoeveelheid. Deze zijn terug te vinden als oorzaken van het niet op tijd voorradig zijn. 
Eerst wordt ingegaan op chemicalien over de t.h.t.-datum (1.1), vervolgens op chemicalien 
niet op tijd voorradig (1.2). 

Deze twee hoofdoorzaken worden uitgewerkt in de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 

3.2.1 Chemicalien over de t.h.t.-datum 

Dat de chemicalien over de t.h.t.-datum geraken is toe te wijzen aan de volgende drie 
oorzaken namelijk: 
2 .1.1 te beperkte t.h. t.-datum bij ontvangst 
2.1.2 te grote bestelhoeveelheid per bestelling 
2.1.3 verandering in afname, of wordt niet meer gebruikt 
2.1 .4 geen FIFO-principe gehanteerd 

Met te beperkte t.h. t.-datum bij ontvangst (2.1.1) wordt bedoeld, die chemicalien die op het 
moment bij binnenkomst van chemicalien bij ASML een te beperkte t.h.t.-datum bezitten. 
Oorzaken hiervan kunnen zijn: 
3 .1.1.1 te lang op (tussen)voorraad gelegen 
3 .1.1.2 geen controle bij ontvangst chemicalien 
3.1.1.3 geen afspraken bij leverancier over t.h.t.-datums 

Te lang op (tussen)voorraad gelegen kan betekenen dat de t.h.t.-datum reeds voor een 
gedeelte verstreken is tijdens de opslag in een voorraadpunt. Dit voorraadpunt kan bij de 
fabrikant zijn maar ook een tussenopslag elders. 
Uiteindelijke oorzaken voor dit probleem kunnen zijn: FIFO-principe niet goed toegepast 
( 4.1.1.1.1) of er is sprake van geen goede prognose ( 4.1.1.1.2) 
( 4.1.1.1.1) spreekt voor zich. Mits deze theoretische oorzaak een probleem is, dient dit verder 
onderzocht te worden. Tot nu toe is er geen signaal dat daar problemen door ontstaan. 

• t.h.t.-datum = tenminste houdbaar tot-datum= expire date 
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Geen goede prognose ( 4.1.1 .1.2) kan natuurlijk een belangrijke oorzaak zijn voor de reeds 
verstreken datum bij aankomst bij ASML. Ten slotte leidt dit tot chemicalien die over de 
t.h.t.-datum zijn en vervolgens resulteert dit in het misgrijpen van chemicalien. 

Ben andere oorzaak voor de te beperkte t.h.t.-datum bij ontvangst (2.1.1) kan zijn dater geen 
controle plaats vindt bij de ontvangst van chemicalien bij ASML (3 .1.1.2). Door het 
ontbreken van deze controle is men niet op de hoogte van een te beperkte t.h.t.-datum. 
Uiteindelijk zijn de chemicalien over de t.h.t.-datum heen, maar niemand weet wanneer deze 
goederen eigenlijk zijn binnengekomen en wat op het moment van binnenkomst de t.h.t.
datum was. 
Daamaast (maar dit valt buiten het bestek van dit onderzoek) is het in de toekomst misschien 
wenselijk om ook de fysieke kwaliteit van de te ontvangen goederen te controleren. Dit kan 
dan in combinatie gebeuren met de controle zoals hiervoor vermeld. 
Oorzaken van het niet controleren bij ontvangst chemicalien (3 .1.1.2) kunnen zijn: autorisatie 
( 4.2.1.1 .1) of onbekend wat de eis t.h.t.-datum chemicalien is ( 4.2.1.1.2). 
Met autorisatie wordt bedoeld wie uiteindelijk deze controle moet uitvoeren maar tevens dat 
bekend is wie daartoe bevoegd is. Dit is momenteel niet geregeld. 
Met onbekend wat eis t.h.t.-datum chemicalien is, wordt bedoeld dat op het moment er wel 
een controle uitgeoefend zou worden, bekend zou moeten zijn wat de t.h.t.-datum zou moeten 
zijn bij de ontvangst bij ASML. In de huidige situatie heeft men daar geen idee van. Wel is 
afgesproken dat de nieuw te introduceren chemicalien een minimale t.h.t.-datum moeten 
bezitten van een half jaar. Of deze eis zonder meer haalbaar is voor alle chemicalien moet 
nog bezien worden. Dit is onder meer afhankelijk van de maximale fysieke houdbaarheid van 
de chemicalien. 

Als laatste oorzaak voor de te beperkte t.h.t.-datum bij ontvangst (2.1.1) is dater geen 
afspraken zijn gemaakt bij de leverancier over t.h.t.-datums (3.1.1.3). 
Zolang er naar de leverancier toe geen eisen gesteld worden, kan deze in principe leveren wat 
ze wil. 

De volgende oorzaak voor chemicalien over de t.h.t.-datum (1. 1) kan zijn dater een te grote 
bestelhoeveelheid per bestelling wordt afgeleverd (2.1.2). 
Wanneer per bestelling meer geleverd wordt dan de vraag tijdens de t.h.t.-periode, dan is er 
na het verstrijken van de t.h.t.-datum een rest. Oorzaken van deze te grote bestelhoeveelheden 
kunnen zijn dat het verbruik van chemicalien onbekend is (3 .2.1.1) en dat de leverancier een 
minimale afname vereist (3 .2.1.2). 
Wanneer onduidelijk is wat per periode verbruikt wordt, is het natuurlijk moeilijk in te 
schatten wat de maximale bestelhoeveelheid mag zijn. Wanneer later blijkt dat de levertijden 
van de chemicalien drastisch gereduceerd kunnen worden, wordt dit maximum steeds minder 
kritisch omdat de bestelhoeveelheid bij kortere levertijden, kleiner kan worden. 
Minimale afname bij leverancier (3 .2.1.2) zal alleen van toepassing zijn wanneer het een 
specifiek chemicali betreft, alleen voor ASML geproduceerd. De leverancier zal eisen dat 
ASML alles afneemt! 
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De een na laatste oorzaak voor de chemicalien over de t.h.t.-datum (1.1) is dater 
veranderingen in afname geconstateerd worden of zelfs dat chemicalien iiberhaupt niet meer 
verbruikt worden (2.1.3). Deze verandering in afname betekent in deze context dat het 
verbruikt minder wordt. Dan geldt wanneer de t.h.t.-datum verstreken is, er rest-chemicalien 
over blijven. Een tweetal oorzaken zijn hiervoor te bedenken namelijk: communicatie 
development/logistiek/processlabs (3 .3 .1.1) en een verandering van de corporate planning 
(3 .3.1.2) 
Zeker de communicatie van ontwikkeling naar processlabs en logistiek zijn van belang. 
Ontwikkeling bepaald of er testen geschrapt worden of chemicalien vervangen worden. 
Hierdoor zal het vraagpatroon afnemen. 
Ook wanneer de corporate planning verandert (naar beneden, dus minder produktie), blijven 
er chemicalien over. 

Als laatste oorzaak kan vermeld worden dat de chemicalien niet volledig volgens het FIFO
principe geordend zijn (2.1 .4). Hierdoor is de kans redelijk aanwezig dater uiteindelijk 
chemicalien over blijven die over de t.h.t.-datum zijn. 

3.2.2 Chemicalien niet op tijd voorradig 

Nu alle oorzaken bekend zijn voor het over de t.h.t.-datum raken van de chemicalien wordt 
naar de tweede tak van oorzaken gekeken. De tweede oorzaak van het misgrijpen van 
chemicalien (0) is dat chemicalien niet op tijd voorradig zijn (1.2) 

Voor het niet op tijd voorradig zijn van chemicalien zijn een 4-tal oorzaken aan te wijzen te 
weten: 
2.2.1 chemicalien ( afroep )order te laat binnen 
2.2.2 verandering in afname 
2.2.3 te weinig per keer bestellen 
2.2.4 niet juist in/afboeken 

Met chemicalien ( afroep )order te laat binnen (2.2.1) wordt bedoeld dat wanneer de 
(afroep)order geplaatst is, de chemicalien niet op tijd binnen zijn om te kunnen voorzien in de 
vraag. Belangrijk verschil wordt gemaakt tussen een afroeporder en een order. Een order kan 
bestaan uit een aantal deelorders. De deelorders worden in eerste instantie gekoppeld aan een 
'voorspelde' datum. Voordeel hiervan is dat de leverancier ongeveer weet wanneer ASML de 
chemicalien nodig heeft. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat de voorspelde datum, enigszins 
overeen komen met de werkelijke behoefte. Een ander belangrijk voordeel van een 
afroeporder is dat gebruikt kan worden gemaakt van tussenvoorraden. Hierdoor wordt de 
levertijd van de chemicalien drastisch verminderd. 
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Oorzaken dat de chemicalien uiteindelijk toch te laat arriveren zijn: 
3.1.2.1 (afroep)order te laat geplaatst 
3 .1.2.2 onbetrouwbare leverancier/transporteur 

3.1 .2.3 langere levertijden dat verwacht 
3.1.2.4 verschillende levertijden order/afroeporder 
3.1.2.5 chemicalien liggen te lang in de loods 
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(Afroep)order te laat geplaatst (3 .1.2.1) spreekt voor zich. Wanneer laat besteld wordt, is de 
kans groot dat de chemicalien te laat bij ASML arriveren. Toch zijn hiervoor een 3-tal 
oorzaken aan te wijzen namelijk: 
4.1.1.2.1 aanvraag te lang onderweg 
4.1.1.2.2 
4.1.1.2.3 

gebruik van een bestelniveau voor twee lokaties 
slechte signalering bereik bestelniveau 

Dat een aanvraag te lang onderweg is ( 4.1.1 .2.1) heeft te maken dat het informatiesysteem 
niet snel genoeg is of dat de informatiestroom ergens stagneert. 

Het gebruik van een bestelniveau voor twee lokaties ( 4.1 .1.2.2) houdt in dat logistiek, 
handmatig, voor alle chemicalien moet controleren of er op een (ofbeide) lokaties te korten 
ontstaan. Met andere woorden, wanneer zakt een voorraad in een van de magazijnen onder 

het bestelniveau. Wanneer dit niet consequent in de gaten wordt gehouden, kan dit resulteren 
in het te laat plaatsen van een order. 

Een slechte signalering bereik bestelniveau ( 4.1.1 .2.3) heeft te maken met het niet duidelijk 
zijn van de bestelniveaus per lokatie. Wanneer dit niet duidelijk is dan er dus ook niet op 
gereageerd worden. (vergelijk eis t.h.t.-datum bij ontvangst (4.2 .1.1.2)). Tot nu toe is 
onbekend hoeveel er van alle chemicalien minimaal op voorraad zou moeten liggen en 

wanneer een bestelling geplaatst zou moeten worden. 

De tweede oorzaak dat chemicalien te laat binnen zijn (2.2.1) zou kunnen zijn dater sprake is 
van een onbetrouwbare leverancier/transporteur (3.1.2.2). Wanneer rekening wordt gehouden 
met een transporttijd van b.v. 1 week, maar uiteindelijk duurt het 2 weken dan is de 
mogelijkheid aanwezig dat de chemicalien te laat arriveren. Dit is natuurlijk te vermijden met 
veiligheidstijden en veiligheidsvoorraden. 

Langere levertijden dan verwacht (3 .1.2.3) kan leiden tot dezelfde problematiek als (3.1.2.2). 

Verschillende levertijden tussen een order en een afroeporder (3.1.2.4) kan ook een oorzaak 
zijn dat chemicalien niet op tijd arriveren. In het algemeen mag aangenomen worden dat die 
chemicalien die met een afroeporder besteld worden, op een tussenvoorraadpunt liggen. De te 
overbruggen afstand zal dan minder groot zijn en daardoor zal de levertijd korter zijn. Het 
plaatsen van een order heeft in zijn algemeenheid een langere tijd nodig. Bij het plaatsen van 
een order kan het zijn dat de chemicalien nog geproduceerd moeten worden. Daamaast kan 
het zo zijn dat de chemicalien van verder weg moeten komen. Echter het systeem werkt met 
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een levertijd (de tijd vanafhet plaatsen van een order tot levering van de eerste chemicalien 
van dezelfde order). Hier dient dus rekening mee gehouden te warden. 

Chemicalien liggen te lang in de loads (3 .1.2.5). Met name wanneer het een spoedorder 
betreft is het noodzakelijk te weten wanneer de chemicalien gearriveerd zijn. Pas dan kunnen 
ze vanuit de loads in het magazijn geplaatst warden en dus gebruikt warden in het processlab. 
Wanneer dit te lang duurt, zijn de chemicalien al in het systeem geboekt maar fysiek niet 
voorradig. Misgrijpen is het gevolg. Daamaast dient nog rekening gehouden te worden met 
de opslagcondities. Wanneer chemicalien enkele dagen in de loads (buiten) liggen, is de 
opslag dus niet geconditioneerd. Voor sommige chemicalien is koeling of verwarming 
noodzakelijk. 

De tweede hoofdoorzaak dat chemicalien niet op tijd voorradig zijn (1.2) is dater een 
verandering heeft plaatst gevonden is de afname (2.2.2). Deze verandering in afname geldt 
met name wanneer de vraag toeneemt. Bij een afname van de vraag hebben we te maken met 
de problemen zoals omschreven in (2.1.3) en (4.1.1.1.2). 

Oorzaken van deze verandering (2.2.2) kunnen zijn: problemen bij invoering van nieuwe 
chemicalien (3.2.2.1) en verandering van corporate planning (3 .2.2.2). 

Bij de introduktie van nieuwe chemicalien ligt er van dat bepaalde chemicali waarschijnlijk 
niets op voorraad. Hierdoor kun je dus misgrijpen. 
Oorzaken van de problemen omtrent de introduktie van nieuwe chemicalien kunnen zijn: 
communicatie development/logistiek/processlab ( 4.1.2.2.1) en geen overdracht naar 
processlab ( 4.1.2.2.2). 

Zoals bij (3 .3 .1.1) geldt ook hier dat ontwikkeling bepaald welke chemicalien gebruikt gaan 
worden ( en in welke hoeveelheden) en dus welke chemicalien ge"introduceerd gaan worden. 
Hiervan moeten zowel logistiek als de processlabs op de hoogte gebracht worden door 
ontwikkeling. 

Bij geen overdracht naar process ( 4.1 .2.2.2) wordt bijna hetzelfde als ( 4.1.2.2.1) bedoeld. 
Echter hier ontbreekt het aan een goed document dat de overdracht regelt. 

Der de hoof doorzaak voor het te laat voorradig zijn van chemicalien is dat er per keer te 
weinig besteld wordt (2.2.3). Dit is behoorlijk triviaal. Te weinig bestellen resulteert 
uiteindelijk in het misgrijpen van chemicalien. Oorzaken dat te weinig besteld wordt zijn: 
maximale opslagcapaciteit (3.3.2.1), foute inschatting verbruik tijdens levertijd (3.3.2.2) en 
het niet aanpassen van de bestelgrootheden (3.3.2.3). 
Maximale opslagcapaciteit zal alleen voorkomen voor de chemicalien in containers van 500 
liter. Voor flessen van 2.5 tot 5 liter is altijd wel een 'plaatsje' te vinden. Wel is er een 
beperking van 10 ton per magazijn per lokatie (i.v.m. veiligheid/vergunning). 
De foute inschatting verbruik tijdens levertijd heeft een tweetal oorzaken namelijk: geen 
inzicht in verbruiksgegevens (4.2.3.2.1) en lange levertijden (4.2.3.2.2). 
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Het geen inzicht in verbruiksgegevens (4.2.3.2.1) heeft te maken met het niet kunnen 
toewijzen van het verbruik van de hoeveelheid chemicalien per machine. Een link tussen het 
aantal geproduceerde machines en het verbruik is niet duidelijk. 
Er wordt momenteel gerekend met waarschijnlijk te lange levertijden (4.2.3.2.2) voor 
chemicalien. Hierdoor neemt de flexibiliteit af en moet een zeer goede prognose over een 
langere tijd gemaakt worden. Echter (4.2.3.2.1) geeft aan <lat een goede prognose (zeker over 
een langere periode) niet eenvoudig is. Zeker wanneer in deze prognose de behoefte van het 
ontwikkellab wordt meegenomen. 
Het niet aanpassen van de bestelgrootheden zoals veiligheidsvoorraad, bestelhoeveelheden en 
bestelniveaus, kan er de oorzaak van zijn <lat er per keer te weinig besteld wordt. Deze 
parameters zijn natuurlijk afhankelijk van de vraag en dienen dan ook bijgesteld te worden. 

Als laatste hoofdoorzaak voor het niet op tijd voorradig zijn van chemicalien is het niet juist 
in/afboeken (2 .2.4). Dit dient op een juiste manier te gebeuren zodat de fysieke voorraad 
overeen komt met de administratieve voorraad in S.A.P .. Ook moet zo snel mogelijk een 
transactie verwerkt worden (zie 4.1.1.2.1 ). 
Oorzaken voor het niet juist in/afboeken kunnen zijn: autorisatie (3 .4.2.1) en foute procedures 
(3.4.2.2). 
Met autorisatie (3 .4.2.1) wordt voomamelijk bedoeld wie chemicalien mag in/afboeken. Moet 
<lit gedaan worden door de verbruiker zelf of door een andere partij (logistiek). Zeker met de 
te verwachte uitbreiding naar gebouw 4e (maar in de toekomst waarschijnlijk ook naar andere 
gebouwen), wordt deze vraag steeds belangrijker. 
Met foute procedures (3 .4.2.2) wordt bedoeld dat de autorisatie (3 .4.2.1) wel goed is geregeld 
maar <lat de manier van werken niet correct is. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het 
transport van en naar de beide magazijnen wat resulteerde in een foute boeking. 

3.3 Tussenopslag en levertijden 

Kijkend naar de opdracht, is o.a. een koppeling tussen de voorraad van chemicalien en het 
verbruik van chemicalien gewenst. Dit impliceert <lat een voorspelling moet plaats vinden 
over het verbruik van de hoeveelheid chemicalien in de toekomst. De periode waarover de 
voorspelling moet lopen is sterk afhankelijk van de levertijden. Bij lange levertijden moet de 
planningshorizon waarover voorspelt moet worden aanzienlijk langer zijn dan bij relatieve 
korte levertijden. Daamaast is het ook van belang waar de chemicalien zijn opgeslagen. Bij 
opslag in b.v. Japan, zullen de levertijden langer zijn dan bij opslag in b.v. Tilburg. 
Daarom is een inventarisatie gemaakt <lat inzicht geeft in de levertijden zoals die op <lit 
moment gebruikt worden ter bepaling van de minimale voorraden en waar de chemicalien 
zijn opgeslagen. 
De resultaten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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3.3.1 Tussenopslag of niet 

Wat opvalt is <lat bijna de helft van de chemicalien opgeslagen zijn in tussen voorraadpunten. 
Het gevolg hiervan is dat de fysieke transportafstand van leverancier naar verbruiker korter 
wordt. Hierdoor kan de levertijd voor een belangrijk deel gereduceerd warden. 
Voor die chemicalien die geen gebruik maken van een tussen voorraadpunt geldt dat die 
voorraden relatief dicht bij de verbruiker zijn opgeslagen. Deze voorraadpunten zijn 
voomamelijk gevestigd in Nederland, Belgie en een in Duitsland. 

Nu bekend is <lat zowel de tussen voorraadpunten als de voorraadpunten redelijk dicht bij de 
verbruiker gelegen zijn, kan het zijn dat de voorspelperiode relatief klein kan zijn. Dit zal 
sterk afhankelijk zijn van de levertijden die afgegeven warden door de producent. Ook de 
levertijden zoals die momenteel gehanteerd warden zijn terug te vinden in bijlage 2. 

3.3.2 Levertijden 

Opvallend is <lat de levertijden zoals die momenteel gehanteerd warden redelijk lang zijn. 
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar Broxomatic, zien we een levertijd (planned delivery 
time) van 52 dagen in het logistieke besturingssysteem. Daamaast wordt rekening gehouden 
met andere ' levertijden' zoals de inteme verwerkingstijd, besteltijden etc. Hoe de levertijden 
bij ASML zijn opgebouwd, is terug te vinden in figuur 11 . 

Deze optelling van tijden resulteert in een levertijd van 91 dagen (Total leadtime). Dit, terwijl 
Broxomatic in bijna elke supermarkt te verkrijgen is. 

Navraag bij logistiek leert dat de gehanteerde levertijden relatief hoog zijn, maar deze 
' vroeger' zo zijn vastgesteld. Er is verder nooit nagegaan wat de gevolgen kunnen zijn van 
dergelijke lange levertijden. Ook is a.a. het gedeelte Goods Receipt Time niet van toepassing 
voor de chemicalien. Wanneer de chemicalien warden aangeleverd, warden zij direct in bet 
betreffende magazijn geplaatst. 
Dus waar nodig moeten de levertijd geactualiseerd warden. 
Daamaast blijkt uit gesprekken met inkoop en logistiek <lat er sprake is van order en 
afroeporders. Een order die geplaatst wordt kan bestaan uit deelorders (afroeporders). 
Wanneer een order geplaatst is bij de leverancier, zijn aan de afroeporders datums verbonden. 
Dit zijn richtlijnen voor de leverancier voor wanneer ASML ongeveer haar chemicalien zal 
afroepen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de levertijden. Een afroeporder wordt in z'n 
algemeenheid sneller geleverd (dus kortere levertijden). Er moet dus onderscheid gemaakt 
warden in de levertijden van orders en afroeporders. 
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Figuur 11 : Opbouw van levertijden bij ASML 

Het feit dat de levertijden niet actueel zijn geeft aan <lat het een en ander aangepast moet 
worden met betrekking tot het bestellen van chemicalien. Maar omdat deze levertijden zoveel 
afwijken van de werkelijke levertijden, worden de levertijden zoals die momenteel door het 
systeem gehanteerd worden, genegeerd door logistiek. Sterker nog, logistiek houdt tiberhaupt 
geen rekening met de levertijden. Momenteel wordt een order geplaatst wanneer er nog een 
afroeporder open staat. Dit kan problemen opleveren wanneer het verbruik van chemicalien 
toeneemt of wanneer de levertijden langer zijn dan verwacht. Dus om de vraag tijdens 
levertijd op te vangen, is men afuankelijk van toevalligheden. 
De hoeveelheid chemicalien die per afroep besteld wordt en is momenteel afuankelijk van het 
gemiddelde verbruik. Er wordt geen rekening gehouden met varianties op het verbruik. 
Door de combinatie van het niet meenemen van levertijden en niet meenemen van varianties 
op het verbruik van chemicalien, zal vroeg of laat een fout optreden. De kans hierop neemt, 
zoals al vermeld is, toe als het verbruik ook toeneemt. Aangezien de produktie van ASML 
toeneemt, en dus ook het verbruik van chemicalien, moet op korte termijn een andere 
bestelmethodiek voor de chemicalien gehanteerd worden. Dit benadrukt nog eens de ernst 
van de situatie en het belang van <lit onderzoek. 

In hoofdstuk 4 worden dan ook twee hoofdoorzaken van het misgrijpen van chemicalien 
nader toegelicht. 

3.4 De goederenstroom van de chemicalien 

Om duidelijkheid te creeren in hoe en waar de chemicalien verbruikt worden, is de 
goederenstroom van chemicalien in kaart gebracht. De in kaart gebrachte goederenstroom 
heeft betrekking op de situatie direct na het in gebruik stellen van gebouw 4. 
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Figuur 12: Goederenstroomschema huidige situatie 
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1 Waferflow van de klant (in 80% van de gevallen zal <lit de afdeling test zijn) naar het 
processlab 1/4 waar de wafers hun uiteindelijke chemische bewerking ondergaan. 

2 Aanvoer chemicalien naar zowel magazijn gebouw 1 als gebouw 4, die gei"nitieerd 
worden door inkoop 

3 Aanvoer chemicalien naar gebouw 1. Wordt verzorgt door de magazijnmedewerker. 
4 Aanvoer chemicalien naar gebouw 4. Wordt gecombineerd verzorgd door operators 

van het processlab en de magazijnmedewerker. 
5 Transporteren van chemicalien vanuit het chemicalienmagazijn 1 naar 

chemicalienmagazijn 4 en omgekeerd. 
6 Transport van chemicalien van magazijn 1 naar dagvoorraad 1 door 

magazijnmedewerker. 
7 Transport van chemicalien van magazijn 4 naar dagvoorraad 4 door operator 

processlab. 
8 Transporteren van chemicalien vanuit magazijn 4 naar dagvoorraad 1. 
9 Transporteren van chemicalien vanuit magazijn 1 naar dagvoorraad 4. 
10 n/a 
11 Verbruik van chemicalien door processlab 1. 
12 Verbruik van chemicalien door processlab 4. 
13 Afvoeren van wafers terug naar de klant, chemicalien behandeld. 
14 Operators processlab 1 controleren elke maandag en woensdag de dagvoorraad 1. Bij 

tekorten worden deze door de magazijnmedewerker (6 en 15) bijgevuld. Op elke 
vrijdag wordt ook de voorraad in het magazijn gebouw 1 gecontroleerd maar <lit is 
officieel niet vastgelegd. Echter kan <lit wel een informatiestroom teweeg brengen 
naar logistiek. 
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15 Operators processlab 1 geven eventuele tekorten in dagvoorraad 1 door aan logistiek. 
De magazijnmedewerker verzorgt de fysieke goederenstroom. 

16 Logistiek stuurt de magazijnmedewerker aan d.m.v. bestelbonnen. De 
magazijnmedewerker koppelt terug indien er tekorten zijn. 

17 Logistiek boekt vervolgens de voorraad af in het XBMS systeem om de voorraad in 
het systeem op peil te houden. 

18 Ook past logistiek de Inqex aan. Inqex is een noodmodule van het XBMS-systeem. 
Deze module laat de verdeling van chemicalien zien over de beide magazijnen. 

19 lnqex haalt de gegevens van de totaalvoorraad uit het XBMS-systeem. De verdeling 
wordt handmatig ingevoerd. 

20 Dit is een onderhoudsinformatiestroom. De magazijnmedewerker houdt de voorraad 
in principe of FIFO. Ook andere informatie neemt de magazijnmedewerker op vanuit 
met magazijn. Dit loopt uiteen van geconstateerde storingen tot tekorten of over 
datum zijn van chemicalien. 

21 Operators processlab 4 controleren dagelijks (behalve op woensdag) de dagvoorraad. 
Bij geconstateerde tekorten wordt de dagvoorraad aangevuld (punt 7). 

22 Elke vrijdag (zie punt 23) wordt de een operator van processlab 4 de balans 
opgemaakt van magazijn gebouw 4. Ook overige zaken worden geconstateerd (zoals 
20). 

23 Op elke vrijdag (wekelijks wordt per 27 april 1998 maandelijks) wordt aan de 
magazijnmedewerker doorgegeven wat de balans is van magazijn gebouw 4. Deze 
stroom wordt ook gebruikt om in de nieuwe situatie de transfer postings door te 
geven aan de magazijnmedewerker. De magazijnmedewerker verander 'lnqex' a la 
S.A.P .. Hierbij gaat de magazijnmedewerker ervan uit <lat processlab 1 op de hoogte 
is van de transfer posting! 
Andersom wordt deze informatiestroom gebruikt om operators van het processlab in 
te lichten wanneer er een leverancier met chemicalien zich heeft aangemeld (met 
behulp van pieper 288). 

24 De magazijnmedewerker boekt de eventuele verschillen af in het XBMS-systeem 
25 De magazijnmedewerker boekt tevens de verschillen af in Inqex. Ook verwerkt hij 

alle transfer posting in S.A.P .. Zo blijft de verdeling tussen de beide gebouwen 
duidelijk in beeld voor logistiek en inkoop. 

26 Informatiestroom tussen inkoop en logistiek. Logistiek geeft aan of een order 
geplaatst moet worden. Inkoop levert informatie aan logistiek omtrent leverdata, 
nabestellen etc. 

27 Onderhoud relatie tussen leverancier en inkoop. Inkoop initieert orders bij leverancier 
door een signaal van logistiek. 

28 Ten einde een transfer posting te realiseren zal het leverende processlab zelf ook 
voldoende chemicalien op voorraad moeten hebben om niet zelf in problemen te 
komen. De chemicalienbeheerders (operators processlab) kunnen zelf opzoeken of 
het ilberhaupt mogelijk is om chemicalien te verplaatsen van het ene gebouw naar het 
andere. Hierbij moet wel altijd goedkeuring gevraagd te worden (punt 29) 

29 Deze stroom dient ter goedkeuring van een transfer posting. Het vragende processlab 
moet ' toestemming' vragen aan het leverende processlab. 

30 Deze stroom wordt gebruikt om in de nieuwe situatie de transfer postings door te 
geven aan de magazijnmedewerker. De magazijnmedewerker verander ' lnqex' a la 
S.A.P .. Hierbij gaat de magazijnmedewerker ervan uit <lat processlab 4 op de hoogte 
is van de transfer posting! 
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31 Wanneer er tekorten gesignaleerd worden in de dagvoorraad van processlab gebouw 
4, dan wordt logistiek hiervan op de hoogte gebracht. Logistiek boekt af echter de 
operators van het processlab 4 halen zelf de chemicalien uit het magazijn. 

32 Chauffeur meldt zich aan bij de magazijnmedewerker. 

17, 18, 24 en 25 moeten logistiek een signaal geven om te bestellen. Daarom is Inqex zo 
belangrijk omdat per gebouw bepaald moet worden of er besteld moet worden. 

NOTE: per april 1998 is XBMS vervangen door S.A.P .. Hierdoor moet eigenlijk voor 
XBMS, S.A.P. gelezen worden. Toch is dit niet aangepast om de functie van 
inqex (die momenteel ook ge1ntegreerd is in S.A.P.) te benadrukken! 

Wat opvalt is <lat de goederenstromen, en dus ook de organisatie, per gebouw verschillend 
zijn. De organisatie betreffende processlab gebouw 1 is gelijk gebleven aan de situatie voor 
het in gebruik nemen van processlab gebouw 4. Voor processlab gebouw 4 is de organisatie 
enigszins aangepast. Hoe het een en ander georganiseerd is wordt hiema per gebouw 
uiteengezet. 

3.4.1 Organisatie processlab gebouw 1 

In processlab gebouw 1 wordt op elke maandag- en woensdagmorgen de dagvoorraad 
opgenomen. De dagvoorraad zijn zuurkasten die zich binnen in de cleanroom (binnen het 
processlab) bevinden. Wanneer een verschil wordt waargenomen tussen de werkelijke 
voorraad en de minimale voorraad, wordt er een e-mail gestuurd naar de logistiek 
medewerker. Deze zorgt ervoor <lat bestelbonnen worden uitgeprint in het magazijn. De 
magazijnmedewerker zorgt vervolgens voor de fysieke goederenstroom van 
chemicalienmagazijn gebouw 1 naar het processlab gebouw 1 voor die chemicalien waarvoor 
een tekort was in de dagvoorraad. 
Op elke vrijdagmorgen wordt in het chemicalienmagazijn de voorraad opgenomen. Het 
chemicalienmagazijn gebouw 1 is het magazijn <lat zich buiten de cleanroom bevindt. Bij 
geconstateerde tekorten, volgens een minimale voorraadlijst, wordt wederom een e-mail naar 
de logistiek medewerker verstuurd. Bij eventuele tekorten roept logistiek een order af bij 
inkoop. 
Bij het afleveren van chemicalien door een leverancier, wordt de magazijnmedewerker 
ingelicht. Deze controleert de lading en tekent voor akkoord. Hiema plaats hij de chemicalien 
in het chemicalienmagazijn gebouw 1. 
Inkoop plaatst pas een ( afroep-)order wanneer zij aangestuurd wordt door logistiek. 
Een en ander is terug te vinden in het goederenstroomschema zoals hiervoor is weergegeven 
(zie figuur 12). 
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3.4.2 Organisatie processlab gebouw 4 

In tegenstelling tot processlab gebouw 1 wordt in dit processlab de dagvoorraad elke dag 
aangevuld; De geconstateerde verschillen (met minimale voorraad) warden elke dag 
bijgevuld vanuit het chemicalienmagazijn gebouw 4. Dit doen de operators van het processlab 
gebouw 4 zelf. Elke vrijdag ochtend wordt de voorraad in het chemicalienmagazijn gebouw 4 
geteld door de operators. Deze balans wordt elke vrijdag per interne post verstuurd naar een 
magazijnmedewerker. Deze verwerkt de verschillen in het huidige besturingssysteem 
(XBMS) met de werkelijke waarden. Hierdoor is de voorraad in het systeem altijd gelijk aan 
de werkelijke voorraad. Van een goede beheersing en controle is in dit geval geen sprake. 

3.4.3 Opvallende aspecten van huidige goederenstroom 

Aan de hand van de goederenstroom zoals weergegeven in figuur 12, vallen direct enkele 
zaken op. 
Het eerste aspect is de aanwezigheid van twee chemicalienmagazijnen. Waarom is er gekozen 
voor twee magazijnen in plaatst van een centraal chemicalienmagazijn. Dit wordt toegelicht 
in paragraaf 4.2 ad. 2. 
Ten tweede is het opvallend dat, gebruikmakend van hetzelfde informatiesysteem, er sprake 
is van twee verschillende organisaties. 
Verder blijkt uit interviews dat de stromen 5,8,9 en 10 (transportstromen) wel regelmatig 
gebruikt warden maar dat de bijbehorende boekingen van deze transporten niet correct 
gebeurt. 
Als laatste aspect, dat niet direct afleidbaar is van de goederenstroom is dat de gehele 
beheersing van de voorraad in handen is van de processlab. Deze afdeling wordt geacht de 
diverse bestelparameters vast te stellen terwijl dit toch typisch een logistieke activiteit is. 

Deze aspecten zijn later in dit verslag oak terug te vinden in het oorzaak-gevolg schema. In 
hoof dstuk 4 wordt hier meer aandacht aan geschonken. 

3.5 Vraagpatroon van chemicalien 

Om de afhankelijkheid tussen de produktie en het verbruik van chemicalien aan te tonen, is 
een inventarisatie gemaakt van het verbruik van chemicalien. De verbruikgegevens zijn terug 
te vinden in het toenmalige logistieke besturingssysteem XBMS. Dit systeem geeft het 
verbruik per chemicalien per maand aan. 
Echter, gezien de introductie van het nieuwe magazijn zou het niet verantwoord zijn om de 
historie van slechts een magazijn te gebruiken. Dit hangt samen met de klanten die elk 
magazijn heeft. Zo zal het chemicalienmagazijn in gebouw 4, dat produktie voorziet, meer 
chemicalien verbruiken dan in gebouw 1. Er moet dus een opsplitsing gemaakt warden tussen 
enerzijds het verbruik wat tot stand komt door produktie (gebouw 4) en de rest (gebouw 1). 
Dit onderscheid is gerealiseerd door de verbruikgegevens op te vragen per cost-centre. Dit 
levert de gegevens op zoals die te zien zijn in bijlage 1. Wanneer de verbruikgegevens per 
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cost-centre warden opgevraagd, kan dit over een willekeurige periode gebeuren. Hier is 
gekozen voor het verbruik per week omdat de planning van ASML oak een interval van een 
week hanteert. 
Bij de bestudering van deze gegevens dient wel rekening gehouden te warden met de diverse 
boekingsfouten zoals is aangegeven in paragraaf 3 .1.3. Het aantal niet correcte boekingen dat 
in het systeem is ingevoerd is onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat zeer regelmatig 
dergelijke fouten geconstateerd werden. 

Wanneer nu oak nag bekend is hoeveel chemicalien er per machine nodig zijn en hoeveel 
machines er in een bepaalde week geproduceerd zijn, pas dan kan berekend warden of er een 
link te leggen is tussen het verbruik van chemicalien en het aantal geproduceerde machines. 
Het vaststellen van het chemicalienverbruik per machine komt in paragraaf 3 .3 aan de orde. 

■ ■ ■ ■ ii 



ASM Lithography 

4. Bet genereren van oplossingen 

Naar aanleiding van de inventarisaties zoals die zijn behandeld in hoofdstuk 3, wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de belangrijkste oorzaken van het misgrijpen van chemicalien. Zoals 
te zien is in de oorzaak-gevolg analyse (zie bijlage 3), kan een tweedeling gemaakt worden 
naar hoofdoorzaken te weten: chemicalien over de t.h.t.-datum en chemicalien niet op tijd 
voorradig. Per hoofdoorzaak worden alle oorzaken op het laagste niveau behandeld. Wanneer 
de oorzaken op het laagste niveau zijn opgelost, kan het probleem, misgrijpen van 
chemicalien, opgelost worden. · 
Er is gekozen om het probleem op te lossen aan de hand van de oorzaak-gevolg analyse 
omdat alle oorzaken dan duidelijk geplaatst kunnen worden. Op deze manier zullen er geen 
aspecten onbehandeld blijven. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de gegevens die 
verkregen zijn uit de andere inventarisaties zoals die in hoofdstuk 3 behandeld zijn, aan bod 
komen wanneer de desbetreffende oorzaak behandeld wordt. 
De hoofdoorzaken over de t.h.t.-datum en chemicalien niet op tijd voorradig worden 
respectievelijk behandeld in de paragrafen 4.1 en 4.2. 

4.1 Chemicalien over de houdbaarheidsdatum 

Zoals al in de inleiding is vermeld, zullen in deze paragraaf alle oorzaken uit de oorzaak
gevolg analyse van het laagste niveau behandeld worden. Wanneer de oorzaken op het 
laagste niveau zijn opgelost, zal uiteindelijk de hoofdoorzaak chemicalien over de 
houdbaarheidsdatum niet meer voorkomen. 

De oorzaken op het laagste niveau betreffende chemicalien over de houdbaarheidsdatum zijn: 
1. FIFO-principe niet goed gehanteerd ( 4.1.1.1.1 ); 
2. Geen goede prognose ( 4.1.1.1.2); 
3. Autorisatie (4.2.1.1.1); 
4 . Onbekend wat eis houdbaarheidsdatum is ( 4 .2.1.1.2); 
5. Geen afspraken bij leverancier over de houdbaarheidsdatums (3.1.1.3); 
6. Verbruik chemicalien is onbekend (3.2.1.1); 
7. Minimale afname bij leverancier (3.2.1.2); 
8. Communicatie development/logistiek/process (3 .3 .1.1 ); 
9. Verandering van corporate planning (3 .3.1.2); 
10. Geen FIFO-principe gehanteerd (2.1 .4). 

Al deze oorzaken van het laagste niveau zullen hiema een voor een behandeld worden. 

Ad. 1. FIFO-principe niet goed gehanteerd 

Zoals in paragraaf 3 .4.1 al vermeld is, kan een oorzaak van het over datum raken 
van chemicalien toegewezen worden aan het feit dat het FIFO-principe niet goed 
wordt gehanteerd. Hiermee worden de magazijnen van de toeleveranciers bedoeld. 
Navraag bij de leverancier en bij inkoop wijst uit dat bepaalde chemicalien speciaal 
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voor ASML worden geproduceerd. Deze batch kan, afhankelijk van de producent, 
opgeslagen worden bij de fabriek zelf of in een tussenvoorraadpunt (zie paragraaf 
3.5.1). Een voorbeeld van een batch die speciaal voor ASML geproduceerd werd, 
zijn de OCG ontwikkelaars. Deze werden voor ASML in een speciale 'now-pack' 
verpakt. Wanneer een batch speciaal voor ASML geproduceerd is, wordt het 
belang van het FIFO-principe belangrijker. De omloopsnelheid van de betreffende 
chemicalien zal dalen. De tijd dat het op voorraad ligt neemt toe en dus ook de kans 
op over datum raken. Deze oorzaak is echter moeilijk op te lossen omdat de 
organisatie van de (tussen-)voorraadpunten in handen ligt van de producent. Wel 
kan een levering geweigerd worden wanneer de houdbaarheidsperiode voor een 
belangrijk deel verstreken is. Hierover meer bij de behandeling van de oorzaken: 
onbekend wat eis houdbaarheidsdatum is en geen afspraken bij leverancier over 
houdbaarheidsdata. 

Geen goede prognose 

W anneer geen goede prognose wordt af gegeven bij de producent, kan het zijn dat 
de producent te veel of te weinig produceert van bepaalde chemicalien. Ook voor 
deze situatie geldt dat het hier met name die chemicalien betreft die speciaal voor 
ASML geproduceerd worden. In het geval er te weinig geproduceerd wordt ( op 
basis van prognose ASML), kan de producent leveringsproblemen krijgen. Hier 
wordt in paragraaf 4.2 verder ingegaan. 
In het geval te veel geproduceerd wordt, blijft de producent zitten met een restant. 
De producent zal dit restant toch aanbieden aan ASML maar de 
houdbaarheidsperiode zal in dit geval voor een belangrijk gedeelte verstreken zijn. 
Deze chemicalien waren immers bedoeld voor de voorgaande periode. 
De producent heeft wel de mogelijkheid om de chemicalien opnieuw te voorzien 
van een houdbaarheidsdatum. Vereiste is natuurlijk wel dat de kwaliteit van de 
chemicalien gewaarborgd blijft. Wanneer dit verlengen van de 
houdbaarheidsperiode niet mogelijk is, dan dienen de chemicalien afgevoerd te 
worden. 
Om het belang van een goede prognose op te heff en, moet voorkomen worden dat 
speciale chemicalien voor ASML geproduceerd worden. Dit wordt door ASML 
onderkend en ASML probeert hier rekening mee te houden. Echter het karakter van 
het bedrijf staat dit niet altijd toe (hi-tech). Het belang van een goede prognose is 
ook terug te vinden als oorzaak dat de chemicalien niet op tijd voorradig zijn. Ook 
hier komt het belang van specifieke 'ASML'-chemicalien naar voren. 

Autorisatie 

Om er zeker van te zijn dat de chemicalien die bij ASML binnen komen voorzien 
zijn van een 'redelijke' houdbaarheidsdatum, moet hierop gecontroleerd worden. 
Met redelijk wordt bedoeld een afweging tussen de maximale 
houdbaarheidsperiode die afhankelijk is van de fysieke eigenschappen van de 
betreffende chemicalien en de houdbaarheidsperiode gerelateerd aan het verbruik 
(Ad. 4. Onbekend wat eis houdbaarheidsperiode is). 
De vragen die hier opgelost dienen te worden zijn: "Wie voert de ingangscontrole 
uit?" en "Wie is geautoriseerd om een levering te weigeren of terug te sturen?". 
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Het antwoord op de vraag wie de ingangscontrole zou moeten uitvoeren is de (nog 
aan te stellen) beheerder chemicalienmagazijnen. 
Door de sterke groei die ASML heeft meegemaakt en door de introductie van een 
tweede chemicalienmagazijn ( en begin 1999 nog een derde ), is besloten tot de 
aanstelling van een beheerder chemicalienmagazijnen. 
Momenteel wordt het chemicalienmagazijn gebouw 1 onderbouden door een 
magazijnmedewerker. In gebouw 4 wordt het cbemicalienmagazijn onderbouden 
door de chemicalienbebeerders in samenwerking met magazijnmedewerkers. De 
cbemicalienbebeerders zijn operators van bet processlab gebouw 4 die volgens een 
bepaald rooster de taak cbemicalienbebeerder krijgen toegewezen. 
Wanneer ontwikkeling gevestigd wordt in gebouw 4, gaat deze afdeling ook 
gebruik maken van bet cbemicalienmagazijn gebouw 4. De cbemicalienbebeerders 
moeten dan logistieke functies gaan vervullen ten gunste van ontwikkeling. De 
vestiging van ontwikkeling in gebouw 4 is ecbter van tijdelijke aard. Begin 1999 
zal ontwikkeling weer verbuizen naar een antler gebouw. Ook in dit nieuwe 
gebouw moet een cbemicalienmagazijn gevestigd worden. Om overzicbt te 
bewaren over de verscbillende cbemicalienmagazijnen is besloten om de vakature 
bebeerder cbemicalienmagazijnen in bet leven te roepen. 
Wanneer goederen aangemeld worden (altijd gebouw 4), dient de bebeerder 
cbemicalienmagazijn verwittigd te worden. Deze zorgt voor de ingangscontrole. De 
ingangscontrole boudt behalve bet controleren op boudbaarbeidsdatum ook in dat 
gecontroleerd wordt of de aantallen overeen stemmen met betgeen wat op de 
vracbtbrief staat. Deze controle kan later uitgebreid worden met een stukje 
kwaliteitscontrole. 

Op de vraag wie geautoriseerd zou moeten zijn om uiteindelijk een bestelling te 
weigeren of terug te sturen, zal overleg plaats moeten vinden tussen inkoop en de 
bebeerder chemicalienmagazijnen. 
De beheerder cbemicalienmagazijnen constateert een niet 'redelijke' 
boudbaarbeidsperiode. Deze verwittigd inkoop biervan. Het kan natuurlijk zijn dat 
er sprake is van een spoedorder. Hierdoor zal de boudbaarheidsperiode van minder 
belang zijn (wel moet voldaan worden aan de kwaliteitseisen). 
Wanneer blijkt dat de levering niet voldoet aan de afspraken zoals die door inkoop 
zijn vastgelegd bij de producent, zal de levering geweigerd worden. Per situatie 
dient bekeken te worden of de lading terug wordt gestuurd of dat ( ondanks de 
beperkte houdbaarbeidsperiode) de lading tocb geaccepteerd wordt. 

Onbekend wat eis boudbaarbeidsdatum is 

Momenteel is onbekend wat de eis ten aanzien van de boudbaarbeidsdatum zou 
moeten zijn bij ontvangst van cbemicalien. Als ASML ingangscontrole wil 
uitvoeren op de ontvangen chemicalien, dan zal op z 'n minst bekend moeten zijn 
wat de eis daarvan mag ofkan zijn. Pas wanneer dit bekend is kan ingangscontrole 
uitgeoefend worden. 
De eis voor de boudbaarheidsperiode wordt begrensd door de fysiek maximale 
boudbaarbeid van cbemicalien. Hiermee wordt de maximale boudbaarbeid bedoeld 
die de cbemicalien meekrijgen vanaf produktie. Wanneer door de fysieke 
eigenscbappen van bepaalde cbemicalien de maximale boudbaarbeid slecbt ½ jaar 
is, kan de eis t.a.v. de boudbaarbeid dit natuurlijk niet overschrijden. 
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Van de andere kant wordt de houdbaarheidseis geminimaliseerd door hoeveel er 
maximaal op voorraad kan liggen en het verbruik. Dit is te berekenen met de 
formule: 

houdbaarheidsperiodemin = (B + Q) 
d, 

waarbij : B = bestelniveau (stuks) 

Q = bestelhoeveelheid ( stuks) 

d, = vraagovereen bepaaldeperiode(tijd) 

De werkelijke waarde, d.w.z. de eis ten aanzien van de houdbaarheid, zal ergens 
tussen dit minimum en maximum liggen. Dit kan voor de betreffende chemicalien 
berekend worden. Controle op de chemicalien die ontvangen zijn vanaf medio 
februari 1998 t/m april 1998 laat zien dat de houdbaarheidsperiode voor een 
belangrijk aantal chemicalien groter is dan het minimum. Hierbij dient nog 
opgemerkt te worden dat voor die chemicalien waar geen houdbaarheidsdatum 
wordt aangegeven, een algemene houdbaarheidsperiode geldt van minimaal 5 jaar. 
Zoals al in hoofdstuk 3 vermeld is, geldt voor de nieuw te introduceren chemicalien 
een minimale houdbaarheidsperiode van ½ jaar (mits dit de maximale 
houdbaarheidsperiode niet overschrij dt) . 

Geen af spraken bij leverancier over de houdbaarheidsdatums 

Zoals bij Ad. 3. al vermeld is, kan het voorkomen dat besloten wordt om 
chemicalien terug te sturen naar de producent. Dit omdat de chemicalien niet 
zouden voldoen aan de eisen die ASML heeft gesteld met betrekking tot de 
houdbaarheidsperiode. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leverancier op de hoogte is van dergelijke 
afspraken. In de huidige situatie zijn er omtrent de houdbaarheid geen afspraken 
gemaakt. Dat is natuurlijk wel vreemd wanneer er sprake is van het overschrijden 
van de houdbaarheidsdata. Zoals al eerder vermeld is zullen voor de nog te 
introduceren, nieuwe chemicalien wel afspraken gemaakt worden (minimaal ½ 
jaar). Het verdient echter aanbeveling om dergelijke afspraken ook voor de huidige 
chemicalien te maken. Zolang naar de leverancier toe geen afspraken c.q. eisen 
worden gesteld, kan deze in principe leveren wat ze wil. 

Verbruik chemicalien is onbekend 

Omdat ASML geen goed beeld heeft van wat ze zal gaan verbruiken, kan het 
voorkomen dat er te veel dan wel te weinig wordt besteld. 
In het geval er te weinig wordt besteld kan de produktie in gevaar komen. Hier 
wordt in volgende paragraaf verder op in gegaan. 
In het geval er te veel besteld wordt, neemt de kans op over datum raken toe. Dit 
blijkt uit de formule zoals gepresenteerd is in punt 4. 
Er zal dus goed geregistreerd moeten worden wat het verbruik is. Maar daamaast is 
het ook van belang dat ook bekend is wat er per processlab verbruikt wordt. Deze 
verbruikgegevens dienen in verpakkingseenheden geregistreerd te worden omdat 
dan ook alle verliezen en onbekende factoren gemeten worden. Het 
registratiemoment moet plaats vinden wanneer de chemicalien uit het 
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chemicalienmagazijn warden gehaald. Vanaf dit moment is het zeker dat die 
chemicalien verbruikt gaan warden in het betreffende processlab. Behalve in het 
geval van transfer postings. Dit is, zoals al vermeld is, geen verbruik maar slechts 
een verplaatsing van de voorraad. Wanneer de beheerder chemicalienmagazijnen 
het magazijn goed beheert, kunnen deze gegevens in het logistieke 
besturingssysteem terug gevonden warden. 
De verkregen gegevens moeten vervolgens gebruikt warden om, samen met de 
gegevens betreffende de houdbaarheidsperiode, de juiste bestelhoeveelheden per 
lokatie te bepalen. Er mag dus niet vanuit gegaan warden dat de verbruiken per 
lokatie gelijk aan elkaar zijn. Dat is namelijk niet zo (zie bijlage 1). 

Minimale afname bij leverancier 

I 

Ondanks het feit dat er teveel besteld is, kan het voor ASML toch voordeliger zijn 
om dergelijke hoeveelheden in te kopen. Of misschien heeft ze geen andere keuze. 
In het eerste geval kan het voorkomen dat ASML kortingen kan bedingen wanneer 
ze een minimale hoeveelheid afneemt. In het tweede geval (geen andere keuze) kan 
sprake zijn van wanneer een batch chemicalien speciaal voor ASML is 
geproduceerd. De producent zal eisen dat ASML alles afneemt. 
Er zal dus geanalyseerd moeten warden ofhet ilberhaupt verstandig is om in te 
gaan op de verkregen korting om vervolgens de chemicalien af te voeren. Hierbij 
moet met name rekening gehouden warden dat het afvoeren van chemicalien in de 
toekomst steeds duurder zal warden. Verder, maar dat is al eerder aan de orde 
geweest, dient ASML te streven naar chemicalien die voor de producent 
voorraadartikelen zijn. Hierdoor warden ook andere problemen opgelost. Denk 
hierbij o.a. aan het te lang op (tussen)voorraad houden door de producent. 

Communicatie development/logistiek/process 

Wanneer veranderingen plaats vinden in het verbruik van chemicalien dienen de 
betrokken partijen hiervan op de hoogte warden gebracht. Denk hierbij aan het zeer 
dynamische technologische karakter van ASML. Als gekeken wordt naar de 
ontwikkeling van de produktenmix kunnen dergelijke aspecten geconstateerd 
warden. Zo zal de markt voor de waferscanners toenemen terwijl de markt voor de 
wafersteppers af zal nemen. Dit is terug te zien in figuur 13. 

Hierin is duidelijk te zien dat de produktie van het aantal scanners in de toekomst 
zal toenemen terwijl de produktie van het aantal steppers zal afnemen. Ook zien we 
dat de ATLAS-familie zijn intrede maakt. Dit heeft natuurlijk consequenties voor 
het aantal chemicalien dat verbruikt wordt. Dit wordt nog duidelijker wanneer 
gekeken wordt hoe de ontwikkelingen per familie eruit zien (zie figuur 14). 

■ ■ ■ ■ II 



Ad. 9. 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
,-. 
0) 

~ 
C: 
.!1!, 

a; 
E 

output: actual 1997 and forecast 1998-1999 

~ :a 
E 
month 

ASM Lithography 

-+-steppers 

-e- scanners 

"' atlas 

~ ~ ~ 
[ ~ m 

figuur 13: ontwikkeling van stepper vs scanner en de introduktie van de Atlas 
Bron: Corporate planning; Issue 98.01 .02 

Hierin is duidelijk te zien dat de ontwikkelingen van de DUY-machines toe zullen 
nemen terwijl de produktie van de G-line en I-line machines zullen afnemen. 
Wanneer logistiek niet op de hoogte is van dergelijke ontwikkelingen, kan deze niet 
anticiperen op veranderingen in het vraagpatroon. Zowel ontwikkeling als de beide 
processlabs zullen logistiek hiervan op de hoogte moeten brengen. Hierbij kan 
gedacht worden aan een overleg dat bijvoorbeeld 3-maandelijk plaats vindt om de 
nieuwe ontwikkelingen door te spreken. 

ASML Roadmap to Future Technologies 

ASML Model Introductions 
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Figuur 14:Technology Roadmap to the future 

Wanneer logistiek in het meest slechte geval niet op de hoogte is van het niet meer 
produceren van bijvoorbeeld de G-line machines maar daar nog wel chemicalien 
voor heeft besteld, dan zullen door veranderingen in het afnamepatroon de 
chemicalien over de houdbaarheidsdatum raken. Overleg is dus belangrijk. 

Verandering van corporate planning 

■ ■ ■ ■ II 



ASM Lithography 

Zoals al vermeld in punt 8 maakt het nogal wat uit of de produktie toe of afneemt. 
Met betrekking tot het bereiken van de houdbaarheidsdatum is het alleen 
interessant om te weten wanneer de produktie plannen naar beneden worden 
bijgesteld. In de volgende paragraafwordt ingegaan op water gebeurt wanneer de 
plannen naar boven worden bijgesteld. 
Zoals momenteel het geval is bij ASML worden de plannen naar onder bijgesteld. 
Het bedrijfsplan werd begin 1998 ingezet op een produktie van 311 machines. 
Echter door tegenvallende verkopen die o.a. zijn toe te schrijven aan de crisis in 
Azie, is het plan volgens de laatste gegevens bijgesteld naar 250 (april 1998). Mede 
hierdoor zal het afnamepatroon er anders uitzien en dient hiermee rekening 
gehouden te worden door logistiek. 

Ad. 10. Geen FIFO-principe gehanteerd 

Het feit dat het FIFO-principe niet goed wordt gehanteerd is al eerder aan de orde 
geweest. Toen had het echter betrekking op de magazijnen van de 
producent/toeleverancier. In dit geval heeft het betrekking op de 
chemicalienmagazijnen van ASML. 
Uit interviews met de betrokkenen mag opgemaakt worden dater wel rekening 
gehouden wordt met dit principe echter de feiten spreken voor zich. Het was zeker 
bij de aanvang van deze opdracht geen uitzondering dat chemicalien afgevoerd 
moesten worden omdat ze te lang op voorraad hadden gelegen. 
W anneer het FIFO-principe consequent wordt toegepast, zou dit eigenlijk geen 
problemen moeten opleveren. De problemen worden echter in de hand gespeeld 
doordat er te veel mensen zijn die zich bezig houden met het magazijnbeheer 
( operators process lab). Daamaast is het nog maar de vraag of al deze person en wel 
op de hoogte zijn van het belang van deze ordening. Wanneer <lit in handen zou 
zijn van een persoon, zou meer duidelijk verkregen worden. Momenteel is gekozen 
voor een tijdelijke oplossing. Afgesproken is dat wanneer een lading binnen komt, 
deze op een leeg rek geplaatst worden. Bij het uithalen van chemicalien worden de 
chemicalien uit het rek gehaald waar het kaartje hangt "Hier pakken". 

Nu bekend is hoe de oorzaken, die leiden tot het over de houdbaarheiddatum raken van 
chemicalien, opgelost kunnen worden, worden in de volgende paragraaf de oorzaken 
behandeld betreffende het niet op tijd voorradig zijn van chemicalien. 
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4.2 chemicalien niet op tijd voorradig. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al vermeld is, is het over datum raken van de 
chemicalien een van de twee hoofdoorzaken van het misgrijpen van chemicalien. Ook voor 
deze paragraaf geldt dat alle oorzaken op het laagste niveau behandeld zullen worden ten 
einde te voorkomen dat chemicalien niet op tijd voorradig zijn. 
De oorzaken op het laagste niveau zoals ze terug te vinden zijn in de oorzaak-gevolg analyse 
ZlJn: 

1. Aanvraag te lang onderweg (4.1.1.2 .1); 
2. Gebruik van een bestelniveau voor twee lokaties ( 4.1.1.2.2); 
3. Slechte signalering bereik bestelniveau (4.1.1.2.3); 
4. Onbetrouwbare leverancier/transporteur (3.1.2.2); 
5. Langere levertijden dan verwacht (3.1.2.3); 
6. Verschillende levertijden order/afroeporder (3.1.2.4); 
7. Chemicalien liggen te lang in de loods (3 .1.2.5); 
8. Communicatie development/logistiek/processlabs ( 4.1.2.2.1 ); 
9. Geen overdracht naar processlab ( 4.1.2.2.2); 
10. Verandering van corporate planning (3.2.2.2); 
11. Maximale opslagcapaciteit (3.3.2.1); 
12. Geen inzicht in verbruikgegevens (4.2.3.2.1); 
13 . Lange levertijden (4.2.3.2.2); 
14. Grootheden worden niet aangepast (3.3.2.3); 
15. Autorisatie (3 .4.2.1 ); 
16. Foute procedures (3.4.2.2). 

Ook voor deze paragraaf geldt dat al deze oorzaken van het laagste niveau, hiema behandeld 
worden. 

Ad. 1. 

Ad.2. 

Aanvraag te lang onderweg 

Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven is het informatiesysteem niet snel genoeg of 
stagneert. Dit heeft te maken met de frequentie van het verwerken van de 
rekwisities en/of orders. Tijdens dit onderzoek is ervoor gekozen op de frequentie 
van het verwerken van rekwisities op te voeren. I.p.v. een keer per week worden de 
rekwisities (logistiek) nu dagelijks, behalve op woensdag, verwerkt. Dit verkort de 
reactietijd wanneer er tekorten gesignaleerd worden. 
Met betrekking tot de verwerking van de orders (bij inkoop) zijn geen additionele 
afspraken gemaakt. Het zou wenselijk zijn dat ook de orders dagelijks verwerkt 
worden. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden. 

Gebruik van een bestelniveau voor twee lokaties 

Momenteel kan het nieuwe logistieke besturingssysteem S.A.P. niet omgaan met 
twee bestelniveaus voor twee lokaties. Dit is een probleem wanneer de voorraad in 
een willekeurig magazijn onder het bestelniveau dreigt te raken. De functie om 
meerdere bestelniveaus voor een artikel te gebruiken op plant-niveau is wel 
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mogelijk binnen S.A.P. echter deze functie is niet operationeel. Bij het wel 
gebruiken van deze functie wordt een dermate hoge belasting aan het 
besturingssysteem opgelegd dat dit niet interessant is (S.A.P.-specialist van 
Anderson consultant). 
De verwachting is dat het niet kunnen hanteren van twee bestelniveaus voor twee 
lokaties in de toekomst geen problemen oplevert voor andere artikelen. Er zijn 
natuurlijk allerlei artikelen te verzinnen die in meer dan een gebouw gebruikt 
warden, en op voorraad liggen. Voor deze artikelen wordt alles opgeslagen in een 
centraal magazijn. Wanneer er in een ander gebouw tekorten warden gesignaleerd, 
warden deze vanuit het centrale magazijn aangevuld. Deze tekorten kunnen (in 
spoedgevallen) binnen een half uur aangevuld zijn. 
Voor chemicalien kan een dergelijke oplossing ( centraliseren van 
chemicalienmagazijnen) niet gehanteerd warden omdat: 
(a) een chemicalienmagazijn gebonden is aan een bepaald tonnage 
(b) de overheid bepaalde regelgeving oplegt. 

Een chemicalienmagazijn is gebonden aan een bepaald tonnage 

Een chemicalienmagazijn is gebonden aan een tonnage tussen de O en 10 ton 
(categorie CPR 15). CPR is een norm voor het soort magazijn. 15 Geeft de grate 
van het betreffende magazijn aan, in dit geval een voorraad tussen de O en 10 ton. 
Boven dit tonnage moet een veel duurder magazijn aangeschaft warden ( ongeveer 
10 x duurder). Vergunningen warden niet zo makkelijk verkregen (gemeente) en 
verzekeringstechnisch schijnt het nogal een probleem te zijn. 

De overheid legt bepaalde regelgeving op. 

De overheid vereist dat daar waar de chemicalien verbruikt warden, deze oak weer 
daar warden afgevoerd i.v.m. de registratie van het verbruik van de chemicalien. 
De lokatie die de chemicalien verbruikt moet deze afvoeren op een apart 
afvalstroomnummer. De afvoer van verpakkingseenheden e.d. mogen dus niet 
verzameld warden vanuit twee magazijnen naar een centraal punt. 

Praktisch: Hoe moet vanuit een magazijn het een en ander aangestuurd warden 
vanuit een andere lokatie. Denk hierbij vooral aan die chemicalien die via leidingen 
het processlab binnen komen. Oak zijn er chemicalien die afgevoerd warden via 
leidingen. Er moet dus zo wie zo een chemicalienmagazijn aanwezig zijn voor deze 
chemicalien. 
Dus waarom niet: Kosten (CPR 15, 0-10 ton), registratie afvalstoffen, chemicalien 
die via leidingen binnen komen en het afval moet lokaal opgeslagen warden. 
Oak in de toekomst wordt voor elk processlab een eigen magazijn gecreeerd mits 
de combinatie processlab en magazijn, telkens op een verschillende lokatie 
geplaatst wordt. Wanneer er binnen dezelfde lokatie uitgebreid wordt, mag volstaan 
warden met een magazijn die meerdere processlabs voorziet van chemicalien. Hier 
wordt rekening mee gehouden bij de bouw van nieuwe gebouwen; men probeert 
het chemicalienmagazijn zo te lokaliseren dat deze bij eventuele uitbreiding 
centraal ligt t.o.v. het nieuw te bouwen processlab. Echter het uitbreiden in 
voorgenoemde situatie is beperkt door het tonnage van 10 ton (CPR 15). 
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Verder hebben kleine magazijnen een voordeel. Er kan niet veel op voorraad 
gelegd worden omdat er simpel weg geen plaats voor is. Bijkomend voordeel is dat 
er niet te veel chemicalien ingekocht kunnen worden en dus de kans om over datum 
te geraken minimaal. Bovendien zal het afvoeren van chemicalien die over de 
datum zijn, steeds duurder worden gezien milieuheffingen e.d .. 
Er is wel ergens een break-evenpoint. Stel dater uiteindelijk 8 
chemicalienmagazijnen zouden zijn, dan is het uit organisatorisch oogpunt 
misschien beter om de chemicalienmagazijnen te centraliseren. Dit in verband met 
het overzicht over alle magazijnen. Maar voorlopig is het nog niet zo ver en 
navraag leert dat deze situatie waarschijnlijk nooit bereikt zal worden. 
Financiele overwegingen spelen in deze een ondergeschikte rol. 

Om toch het huidige besturingssysteem S.A.P. te kunnen gebruiken met betrekking 
tot het automatisch signaleren van het onder het bestelniveau raken van de 
voorraad zijn enkele altematieven mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan twee 
artikelnummers voor hetzelf de produkt. Momenteel wordt gewerkt met 
zogenaamde 12NC nummers. Door hier een cijfer aan toe te voegen, kan ook de 
informatie betreffende de lokatie geregistreerd worden. Dit heeft wel consequenties 
met betrekking tot de identificatie. Een 12NC nummer is niet meer uniek voor een 
artikel/chemicalien. Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd, denk hierbij aan 
het vervangen van chemicalien, dan moeten wel alle 12NC nummers voor die 
bepaalde chemicalien vervangen worden. Dit idee is in het verleden al eerder 
toegepast metals resultaat een spaghetti van 12NC nummers. Ook financieel 
gezien is het invoeren van 2 12NC nummers voor een produkt niet interessant. 

Een andere mogelijkheid is het toepassen van een apart systeem dat speciaal de 
voorraad voor chemicalien regelt. Echter, er is gekozen voor een nieuw logistiek 
besturingssysteem om o.a. alle stand-alone gegevensbestanden te integreren in een 
totaal systeem. 

Er zal door het management een keuze gemaakt moeten worden tussen de hier 
voorgestelde altematieven. Wanneer besloten wordt om op dezelfde voet door te 
gaan als nu het geval is, dient logistiek handmatig alle voorraden te monitoren. Dit 
vergt erg veel tijd. Zeker wanneer er nog nieuwe chemicalienmagazijnen bijkomen. 

Slechte signalering bereik bestelniveau 

Als er al een systeem is dat aan kan geven wanneer er besteld moet worden, moet 
natuurlijk wel duidelijk zijn wat dit niveau zou moeten zijn. Dit is te vergelijken 
met de eis die gesteld kan worden aan de houdbaarheidsperiode bij ontvangst. Dit 
is tot op heden onbekend. Momenteel wordt besteld wanneer de laatste afroeporder 
afgeroepen wordt. Het bestelniveau is in deze situatie dus totaal onafhankelijk van 
de levertijd en de vraag van de betreffende chemicalien tijdens levertijd. Wanneer, 
en dat is momenteel het geval (zie bijlage 4), de vraag naar bepaalde chemicalien 
toeneemt, zal deze 'methode' vroeg of laat falen. Een recent voorbeeld hiervan is 
de bestelling van RTC-Topcoat. Doordat het bedrijf de WIP (work in progress) wil 
laten toenemen van wekelijks 5 machines testen naar 8 machines per week, zal het 
verbruik toenemen. Het bestelniveau van 'bestellen bij afroep van laatste 
afroeporder' is te laag om nog te kunnen voorzien in de vraag tijdens levertijd. 
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Het bestelniveau moet dus afhankelijk worden gesteld van o.a. levertijden en 
verbruikgegevens. Het bestelniveau kan berekend worden volgens de formule zoals 
die gebruikt wordt in het rekenvoorbeeld in bijlage 5. 
Het bestelniveau zal waarschijnlijk per magazijn verschillend zijn en moet dus ook 
per magazijn berekend worden. Dit benadrukt nog eens dat het belangrijk is dat er 
meerdere bestelniveaus gehanteerd moeten worden per chemicalienmagazijn. 
Voorwaarde voor het gebruik van deze formule is dat de juiste gegevens 
geregistreerd en gebruikt kunnen worden. 

Onbetrouwbare leverancier/transporteur 

Wanneer wordt uitgegaan van een levertijd van bijvoorbeeld een week maar 
uiteindelijk doet de leverancier/transporteur hier veel !anger over, dan kan het zijn 
dat, wanneer bij de berekening van het bestelniveau en veiligheidsvoorraad geen 
rekening is gehouden met de levertijd, te korten ontstaan. Zoals bij punt 3 al 
vermeld is, dient hier wel rekening mee gehouden te worden. W anneer de 
leverancier/transporteur onbetrouwbaar is, moet dit terug te zien zijn in de 
levertijden van de chemicalien. De levertijden zullen dan namelijk toenemen. 
Hierdoor zal de veiligheidsvoorraad en dus ook het bestelniveau hoger komen te 
liggen en vormt het geen probleem voor de bevoorrading. 
Daamaast kunnen deze gegevens nodig zijn wanneer inkoop vendor-rating wil 
toepassen. 

Langere levertijden dan verwacht 

Dit is vergelijkbaar met punt 4, onbetrouwbare leverancier. Wanneer de juiste 
gegevens gebruikt worden om de veiligheidsvoorraad te berekenen, dan zal ook het 
bestelniveau toenemen. Bij de berekening van deze parameters is reeds rekening 
gehouden met de levertijden, ook als deze afwijken van het gemiddelde (zie 
rekenvoorbeeld bijlage 5). 

Verschillende levertijden order/afroeporder 

Het logistieke besturingssysteem werkt met een levertijd. Met de huidige 
bestelmethodiek worden orders geplaatst. Deze orders bestaan weer uit deelorders. 
Zoals in deze paragraaf al vermeld is, is de levertijd van belang voor het berekenen 
van het bestelniveau. De vraag is nu welke levertijd gehanteerd moet worden. Dit 
zou problemen kunnen opleveren was het niet zo dat deze methodiek binnen 
afzienbare tijd vervangen wordt. 
ASML gaat al haar toeleveranciers verplichten om met raamcontracten te werken. 
Er is in het geval van raamcontracten alleen maar sprake van een initiele order en 
van afroeporders. Voor de eerste levering wordt een initiele order geplaatst. 
Periodiek (bijvoorbeeld een keer per jaar) wordt het contract (initiele order) 
herzien. Wanneer besloten wordt om chemicalien te bestellen (bestelniveau is 
bereikt), is het plaatsen van een afroeporder voldoende. Hierdoor kan volstaan 
worden met een levertijd ten opzichte van de twee verschillende levertijden met de 
oude bestelmethodiek. 
Overigens is het binnen S.A.P. ook mogelijk om met de oude bestelmethodiek om 
te gaan. Er lopen dan als het ware twee systemen paralel. Het eerste systeem houdt 
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bij hoeveel leveringen er nog open staan in de vorm van afroeporders. Aan de hand 
hiervan kan, wanneer het bestelniveau bekend is, een nieuwe order geplaatst 
worden. Het tweede systeem houdt bij hoe de voorraad zich ontwikkelt en geeft een 
trigger wanneer het niveau bereikt is om een afroeporder af te roepen. 

Chemicalien liggen te lang in de loods 

Doordat het processlab gebouw 4 elke dag een balans opmaakt, is het tijdstip van 
balans van belang. Wanneer chemicalien arriveren worden ze (wanneer niemand 
beschikbaar is) tijdelijk opgeslagen in een loods, vlak bij het chemicalienmagazijn. 
Logistiek heeft echter de lading al ontvangen en als zodanig in het logistieke 
besturingssysteem geboekt. Wanneer nu de balans wordt opgemaakt, heeft er 
enorm veel 'verbruik' plaats gevonden immer de laatste lading ontbreekt (staat nog 
in loods). Wanneer de volgende balans wordt opgemaakt (dit balansen gebeurt elke 
week) is de laatste lading wel in het chemicalienmagazijn geplaatst. Er liggen 
volgens de balans nu meer chemicalien op voorraad dan de laatste balans aangeeft. 
Er zijn eigenlijk chemicalien uit het 'niets' bijgekomen. Hierdoor ziet het verloop 
van de voorraad van chemicalien er zeer grillig uit. 
Daamaast is het ook van belang om de chemicalien zo snel mogelijk in het 
chemicalienmagazijn te plaatsen in verband met de geconditioneerde opslag, die 
niet aanwezig is in de loods. Afgelopen winter heeft er een hele lading in de vorst 
gestaan. Vervolgens is dezelfde lading gebruikt in het processlab. Het resultaat 
hiervan was dat de specificaties niet meer gehaald werden. Na lang speurwerk werd 
ontdekt dat de kwaliteit van de chemicalien aangetast waren door bevriezing. Dit 
voorval benadrukt nog eens het belang van het snel verwerken van de ontvangen 
chemicalien. 

Communicatie development/logistiek/processlabs 

Zoals het in de vorige paragraafbelangrijk was om regelmatig overleg plaats te 
laten vinden tussen development, logistiek en processlab in verband met eventuele 
veranderingen van de produktenmix van ASML, is het hier ook van belang om te 
weten of er nieuwe chemicalien gebruikt gaan worden. Bij de introduktie van een 
nieuwe familie machines, is de kans groot dat er chemicalien nodig zijn die nieuw 
zijn voor ASML. Als hier geen rekening mee gehouden is, zullen de betreffende 
chemicalien niet op tijd voorradig zijn. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de 
levertijd van die chemicalien. 
In principe bepaalt ontwikkeling welke chemicalien en hoeveel chemicalien er 
nodig zijn om een bepaalde machine te testen. In eerste instantie zullen diverse 
chemicalien getest worden om uiteindelijk te kunnen bepalen welke chemicalien de 
beste resultaten laten zien. Die chemicalien worden non-stock, zonder enige 
beheersing, besteld. Wanneer een bepaalde machine overgaat vanuit 
ontwikkeling/pilot production naar volume produktie, is het dus van belang dat de 
belanghebbende partijen op de hoogte zijn van de veranderingen. Behalve dat de 
chemicalien niet op tijd voorradig kunnen zijn, moeten wellicht ook andere 
aanpassingen gemaakt worden. Zoals in de vorige paragraaf al vermeld is, is ook 
hier regelmatig over leg geen overbodige luxe. 
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Geen overdracht naar processlab 

Om te voorkomen dat nieuwe chemicalien gei"ntroduceerd worden zonder dat 
hiervan de betreffende partijen van op de hoogte zijn, kan gebruik gemaakt worden 
van een overdachtsdocument. In dit overdrachtdocument zijn de voor het 
processlab en voor logistiek belangrijke gegevens opgenomen. Deze gegevens 
lopen uiteen van doorlooptijden tot geschat verbruik per type machine. Aan de 
hand van dit document kan tijdig geanticipeerd worden op veranderingen. Het is 
hierbij natuurlijk wel zaak dat dit document tijdig wordt overgedragen, dus voor de 
fysieke overdracht. Wat de inhoud van dit document precies moet zijn, wordt later 
in dit rapport behandeld. 

Ad. 10. Verandering van corporate planning 

Daar het belangrijk was om op te hoogte te zijn van veranderingen van de 
corporate planning (minder produceren) om over datum raken van chemicalien te 
voorkomen, is het andersom natuurlijk ook belangrijk om te weten wanneer het 
plan naar boven wordt bijgesteld. Wanneer het plan naar boven wordt bijgesteld, 
zullen er meer chemicalien verbruikt worden. De vraag naar chemicalien zal dus 
ook toenemen tijdens de levertijd van chemicalien. Omdat momenteel chemicalien 
besteld worden wanneer de laatste afroeporder afgeroepen wordt, kan het 
voorkomen dat de chemicalien niet op tijd beschikbaar zijn. 
Wanneer een link gelegd wordt tussen het actuele (historische) verbruik van 
chemicalien en het bestelmoment, dan is het niet van belang hoeveel machines er 
geproduceerd worden. Hoe deze link gelegd kan worden wordt behandeld in punt 
14: grootheden worden niet aangepast. 

Ad. 11. Maximale opslagcapaciteit 

Wanneer chemicalien worden besteld, wordt de maximaal te bestellen hoeveelheid 
begrensd door de maximale opslagcapaciteit. Eerder is al aangegeven dat de 
maximale opslagcapaciteit per chemicalienmagazijn maximaal 10 ton is. 
Voorlopig is nog opslagcapaciteit aanwezig. Dit kan echter veranderen wanneer 
ook ontwikkeling gebruik gaat maken van dit chemicalienmagazijn. Wanneer er 
wel sprake is van capaciteitsproblemen, moet aangegeven worden hoeveel ruimte 
maximaal toegewezen mag worden voor de betreffende chemicalien. Die toewijzen 
van deze ruimte dient vervolgens uitgedrukt te worden in verpakkingseenheden. 
Deze waarde zal de bovengrens vormen voor wat maximaal per keer besteld mag 
worden. Waneer de capaciteit echt kritisch wordt, kan per bestelling berekend 
worden hoeveel eenheden nog maximaal geplaatst kunnen worden. Nadeel hiervan 
is dat de bestelhoeveelheid per keer kan varieren. 

Ad. 12. Geen inzicht in verbruikgegevens 

Het is moeilijk om in te schatten wat het verbruik van chemicalien zal zijn. Een 
mogelijkheid is om het verbruik afhankelijk te maken van het aantal machines dat 
ASML gaat produceren. Echter in hoofdstuk 3 is aangetoond dat dit niet mogelijk 
is. Enerzijds is onbekend hoeveel wafers verbruikt zullen worden per type machine. 
Anderzijds is onbekend hoeveel chemicalien nodig zijn per wafer. 
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Oak het maken van een grovere schatting van het verbruik van chemicalien per 
type machine is niet mogelijk. Het is namelijk onduidelijk waar de chemicalien 
blijven (zie tabel 3). Het is dus niet vast te stellen welke fractie van het totale 
verbruik toegewezen kan warden aan de werkelijke produktie. 
Daamaast is het onbekend wat de vraag gedurende de levertijd van chemicalien is. 
Hier wordt met het huidige 'systeem' geen rekening mee gehouden. Wanneer bij 
niveau B besteld wordt maar de vraag tijdens levertijd van de desbetreffende 
chemicalien is grater dan B, dan zijn de chemicalien niet op tijd voorradig. De 
doorlooptijd van de machine komt dan in gevaar. Een en antler wordt duidelijk in 
figuur 15. De onderste lijn geeft de situatie aan dat de vraag tijdens levertijd grater 
is dan het bestelniveau. Was de levertijd in dit geval korter, dan had de voorraad 
het nul-niveau niet bereikt. 

B 

µ 

lev ertijd tijd 

figuur 15: effect van de doorlooptijd op de voorraad 
Bron: Vliegenthart, 1993 

Ad. 13. Lange levertijden 

f(X) 

Het effect van de lange levertijden is bij ASML niet duidelijk. Bij het vaststellen 
van de bestelniveaus warden de levertijden zelfs niet meegenomen. Met deze 
methode moet maar afgewacht warden of de chemicalien op tijd voorradig zijn. 
In het rekenvoorbeeld in bijlage 5 warden de levertijden wel meegenomen. 
Wanneer de levertijden gebruikt warden, moeten ze wel actueel en reeel zijn. Zoals 
al aangegeven in hoofdstuk 3 zijn de levertijden zoals die momenteel in S.A.P. 
vermeld staan niet actueel. Dit gaat ten koste van de flexibiliteit. Bij een relatieve 
lange levertijd moet namelijk minstens de levertijd van tevoren besteld warden. 
Daarbij dient oak nag eens rekening gehouden te warden met de vraag gedurende 
deze levertijd met als gevolg dat de gemiddelde economische voorraad relatief 
hoog is. Daamaast moet lang van tevoren bekend zijn hoe het afnamepatroon eruit 
zal zien. Met andere woorden, er is een vrij intelligent systeem nodig om te bepalen 
of er besteld moet warden of niet. 
Wanneer de levertijden gereduceerd kunnen warden naar bijvoorbeeld twee weken, 
dan is het aspect van voorspellen van minder belang. Ik moet twee weken vooruit 
kijken ofhet verbruik van de betreffende chemicalien nag plaats vindt. Hierdoor 
kan uiteindelijk volstaan warden met een minder intelligent systeem. 
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Daamaast dient het aanbeveling om de chemicalien niet te behandelen als alle 
andere artikelen die ASML inkoopt. Onderdelen van de levertijd zoals die in figuur 
11 zijn aangegeven, maar die niet relevant zijn voor de chemicalien, moeten 
verwijderd of aangepast worden. 

Ad. 14. Grootheden worden niet aangepast 

Zoals te zien is in de figuren 13 en 14, is de produktenmix van ASML continu aan 
verandering onderhevig. Door het dynamische karakter van het bedrijf, zullen er 
veranderingen plaats vinden in het afnamepatroon. Daamaast vinden nog de 
diverse inteme verhuizingen plaats die ook een verandering van het afnamepatroon 
per chemicalienmagazijn kunnen bewerkstelligen. Dit zal dus gevolgen hebben 
voor de beheersing van de chemicalienvoorraden. Het is dus belangrijk dat hierop 
geanticipeerd wordt. 
Zo zullen, wanneer de levertijden betrokken worden bij het bepalen van het 
bestelmoment, de levertijden actueel moeten zijn. De bestelniveaus en 
veiligheidsvoorraden dienen ook aangepast te worden om te voorkomen dat 
enerzijds te veel chemicalien besteld worden zodat deze over de 
houdbaarheidsdatum geraken. Anderzijds dienen deze waarden aangepast te 
worden om te voorkomen dat de chemicalien te laat beschikbaar zijn. 
De reden waarom dit momenteel niet gebeurd is dat er momenteel geen inzicht 
bestaat in een dergelijke bestelmethodiek. Er wordt simpelweg een order geplaatst 
wanneer de laatste afroeporder af geroepen wordt. Ook zal bij verandering van het 
vraagpatroon de bestelhoeveelheid aangepast moeten worden om dezelf de redenen. 
Binnen S.A.P. is het mogelijk om op elke gewenste manier deze bestelparameters 
te bepalen. Probleem hierbij is echter dat S.A.P. deze parameters momenteel niet 
per chemicalienmagazijn kan berekenen terwijl dit wel een vereiste is (zie punt 2: 
Gebruik van een bestelniveau voor twee lokaties). De altematieven die daar 
vermeld zijn kunnen ook hier een oplossing bieden. De voorkeur gaat uit naar een 
systeem die automatisch dergelijke berekeningen kan maken. In die situatie wordt 
continu berekend wat op dat moment, onder de actuele situatie, de optimale 
bestelparameters zijn. Daamaast hoeft dan niet handmatig, met een bepaalde 
frequentie gekeken te worden of er verbruik heeft plaats gevonden. Dergelijke 
berekeningen zijn terug te vinden in bet rekenvoorbeeld in bijlage 5. 
In dit rekenvoorbeeld wordt overigens uitgegaan van een gemiddelde vraag over 
een periode van meer dan een jaar. In een snel veranderende omgeving is het goed 
mogelijk dat de verbruikgegevens van een jaar geleden niet meer representatief zijn 
voor de huidige situatie. De informatie (o.a. verbruikgegevens) van de meest 
recente data's geven een betrouwbaarder beeld dan de informatie van eenjaar 
geleden. Daarom kan het interessant zijn om de meest recente informatie zwaarder 
mee te la ten we gen. Hierdoor zullen de berekende parameters beter af gestemd zijn 
op de actuele situatie. Hiervoor kunnen oneindig veel verdeelsleutels gebruikt 
worden. De historie die meegenomen wordt, is ook afuankelijk van de 
ontwikkelingen binnen het bedrijf. Stel dat gekozen worden voor een historie van 
een half jaar, dan kunnen de gewichten als volgt verdeelt worden: t-6, t-5, t-4, t-3, 
t-2, t-1 als respectievelijk 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21 en 6/21. 
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Ad. 15. Autorisatie 

Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven wordt hiermee bedoeld wie de chemicalien 
mag in/afboeken en eventuele transfer posting mag boeken. 
Dit zal sterk afhankelijk zijn van wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het op 
voorraad houden van het chemicalienmagazijn. Mede door de uitbreiding van het 
aantal gebruikers betreffende chemicalienmagazijn gebouw 4 en mede door de 
uitbreiding van het aantal chemicalienmagazijnen in een later stadium, is besloten 
dat het boeken van transacties van de voorraad in handen blijft van logistiek. 
Wanneer het processlab zelf de transacties zou verwerken, vervult deze afdeling 
logistieke taken voor toekomstige medegebruikers. En bij de uitbreiding naar nog 
een chemicalienmagazijn, dienen drie mensen zich bezig te houden met het boeken 
van de transacties. Dit kan beter centraal, niet door de gebruikers zelf gebeuren, 
zodat er overzicht is en blijft. Voorwaarde hierbij is echter wel dat logistiek 
volledig verantwoordelijk is voor het op voorraad houden van de 
chemicalienvoorraden en dit niet, zoals momenteel het geval is, het bepalen van 
bestelparameters over laat aan de chemicalienbeheerders van het processlab. Het 
processlab dient wel hun verwachting uit te spreken maar de communicatie tussen 
ontwikkeling, logistiek en processlab is al aan de orde geweest. 

Ad. 16. Foute procedures 

Misschien is het beter om te spreken van niet juiste procedures. 
Middels het stroomschema uit hoofdstuk 3 (zie figuur 12) is aangetoond dater 
diverse boekingsfouten plaats vinden. Voomamelijk wanneer chemicalien van het 
ene naar het andere gebouw gestuurd worden, treden deze fouten op. De oorzaak 
hiervan ligt in de verschillende procedures per lokatie. Voorbeeld: 50 flessen 
chemicalien worden verstuurd van chemicalienmagazijn gebouw 4 naar 
chemicalienmagazijn gebouw 1 op maandag week 10. De voorraad in gebouw 4 
was op vrijdag week 9, 150 flessen. Op vrijdag week 10, wordt de voorraad 
chemicalien 100 flessen. De desbetreffende persoon registreert een verbruik van 50 
flessen voor gebouw 1. Financieel gezien heeft processlab gebouw 4 het verbruik 
van chemicalien betaald voor processlab gebouw 1. 
Andersom (van gebouw 1 naar gebouw 4) is de situatie nog erger. 50 Flessen 
worden uitgeboekt vanuit chemicalienmagazijn gebouw 1 op rekening van 
chemicalienmagazijn gebouw 4. De eerst volgende keer dat een balans wordt 
opgemaakt in gebouw 4, zijn er 50 flessen bijgekomen. Niemand weet hoe dit kan! 
Wanneer deze 50 flessen verbruikt worden, worden ze nog een keer afgeboekt op 
processlab gebouw 4. De chemicalien zijn dus dubbel betaald. 
Deze foute procedure is opgelost door de functie transfer posting. Dit is een 
mogelijkheid binnen S.A.P. om de chemicalien administratief van voorraadpunt te 
veranderen. Er vindt slechts afboeking plaats op de voorraad maar deze transactie 
wordt niet als verbruik geregistreerd. 
Nadat de transfer posting is uitgevoerd, is het natuurlijk wel zaak dat het fysieke 
transport nog plaats vindt. Wanneer deze transporten, die eigenlijk geminimaliseerd 
moeten worden, door een persoon afgehandeld kunnen worden, blijft overzicht 
bestaan. De situatie dat chemicalien tijdens het fysieke transport 'zoekraken' wordt 
op deze manier geminimaliseerd. Er is momenteel een inteme vakature geplaatst 
om de taken aan een persoon uit te besteden (zie bijlage 6). 
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Zoals al venneld is: het uitvoeren van een transfer posting dient geminimaliseerd te 
worden. Dit is slechts een noodgreep om elkaar vooruit te helpen. 

Nu bekend is wat de mogelijke oplossingen zijn om het probleem misgrijpen van chemicalien 
op te lossen, wordt in hoofdstuk 5 behandeld wat reeds gerealiseerd is. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen gemaakt. 
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5. Reeds gerealiseerd 

Gedurende de loop van dit project zijn al enkele zaken veranderd. In eerste instantie naar 
aanleiding van de inventarisaties zoals die behandeld zijn in hoofdstuk drie. Daarnaast zijn er 
gedurende de loop van dit project ook enkele zaken veranderd. De belangrijkste 
veranderingen die door dit onderzoek te weeg zijn gebracht worden in dit hoofdstuk 
behandeld. De veranderingen die plaats hebben gevonden zijn de volgende: 

■ De beheersing van de chemicalienvoorraad is terug bij logistiek; 

Vanaf juli 1998 neemt logistiek de beheersing van het chemicalienmagazijn gebouw 4 
weer voor haar rekening. Dit houdt in dat logistiek (beheerder chemicalienmagazijn) 
dezelf de service gaat verlenen aan het process lab als het geval is in gebouw 1 zoals 
weergegeven is in figuur 16. Voor toelichting van de diverse stromen wordt verwezen 
naar bijlage 7. 
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Figuur 16: Nieuwe situatie stroomschema processlab 

Dit houdt in dat wanneer binnen in het processlab tekorten worden gesignaleerd in de 
dagvoorraad (zuurkasten), de beheerder chemicalienmagazijn ingelicht wordt. Deze 
persoon haalt de chemicalien uit het chemicalienmagazijn en boekt deze ook af. De 
uitgehaalde chemicalien worden naar de grijze ruimte gebracht. Medewerkers van het 
processlab zorgen ervoor dat de chemicalien ook daadwerkelijk in de dagvoorraad komen 
te staan. Het processlab is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de minimum 
voorraden voor de dagvoorraad. 
Ook de nog te bouwen chemicalienmagazijnen vallen onder het beheer van logistiek. 
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Aannemen van beheerder chemicalienmagazijn; 

Zoals hiervoor al is vermeld worden de diverse activiteiten uitgevoerd door de beheerder 
chemicalienmagazijn. Deze persoon is verantwoordelijk voor het fysieke transport van de 
chemicalienmagazijnen naar de grijze ruimtes van de processlabs. Deze persoon is ook 
verantwoordelijk voor het fysieke transport van de ontvangen chemicalien van de 
leverancier en boekt deze in. 
Verder verzorgt hij de afvoer van afwerkte chemicalien en chemicalien afval en hij zorgt 
<lat de voorraad volgens het FIFO-principe geordend wordt. Ook alle andere 
voorkomende werkzaamheden betreffende chemicalien vallen onder zijn beheer 
waaronder ook de ingangscontrole van chemicalien. 
ASML probeert eerst intern een geschikte kandidaat te vinden (zie bijlage 6). Lukt <lit 
niet, dan wordt extern gezocht. 

Transfer postings worden correct uitgevoerd; 

Door middel van transfer postings kunnen transporten van chemicalien van het ene naar 
het andere chemicalienmagazijn correct uitgevoerd worden. Binnen S.A.P. in de 
mogelijkheid aanwezig om dergelijke transfer postings uit te voeren en is inmiddels 
operationeel. 
W anneer er onverhoopt tekorten in het ene magazijn geconstateerd worden door de 
beheerder chemicalienmagazijn, neemt deze contact op met de logistiek medewerker. De 
logistiek medewerker kijkt in het systeem of het mogelijk is om een transfer posting uit te 
voeren. De andere processlabs mogen hierdoor zelf niet in problemen raken. Indien <lit 
mogelijk is, wordt de transfer posting verwerkt door de logistiek medewerker. Deze 
verwittigt de beheerder chemicalienmagazijn hiervan. Deze laatste persoon zorgt ervoor 
<lat het fysieke transport plaats vindt door de door ASML ingehuurde transporteur. 

• Levertijden zijn/worden gereduceerd; 

■ 

Naar aanleiding van bijlage 2 en naar aanleiding van de diverse gespreken met logistiek, 
is duidelijk geworden <lat de levertijden zoals die in het systeem stonden, niet actueel 
waren. De levertijden zijn/worden drastisch gereduceerd. Zo worden die componenten 
van de levertijd zoals die aangegeven zijn in figuur 11, die niet van toepassing zijn op 
chemicalien, verwijderd. De zuivere levertijd oftewel de planned delivery time wordt 
aangepast volgens de werkelijke levertijden zoals die nu gelden. Hierdoor kan flexibeler 
gereageerd worden op tekorten en zal de gemiddelde economische voorraad afnemen. 

Er is inzicht verkregen in de effecten van de instelling van de diverse logistieke 
parameters; 

Zoals hiervoor al vermeld is, is het duidelijk geworden wat de effecten zijn van kortere 
(maar wel realistische) levertijden. Ook is het rekenvoorbeeld (zie bijlage 5) voorgelegd 
aan de logistiek medewerker. Hierdoor is duidelijk geworden <lat het bestelniveau afhangt 
van de vraag tijdens levertijd en van de levertijd zelf. Ook is duidelijk geworden <lat 
rekening gehouden moet worden met de variantie van het vraagpatroon. Om simpelweg 
uit te gaan van de gemiddelde vraag tijdens levertijd is niet voldoende. De ene keer kan er 
tijdens een zelfde levertijdperiode meer vraag naar de betreffende chemicalien dan over 
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een andere levertijdperiode. Hiertoe is het begrip veiligheidsvoorraad geYntroduceerd. 
Verder zijn de maximale bestelhoeveelheden aangegeven (afhankelijk van verbruik en 
houdbaarheid) en de optimale bestelhoeveelheden (volgens de formule van Camp). 
Hierbij dient wel kritisch gekeken te warden naar de aannames van de bestelkosten van 
f200, - en de voorraadkosten van 17.5% van de inkoopprijs. 
Tot slot is aangegeven wat het effect is op de voorraad wanneer het verbruik toe- of 
afueemt. 

• Minimale houdbaarheidsperiode van een ½ jaar voor nog te introduceren 
chemicalien; 

■ 

■ 

Spreekt voor zich. Deze afspraak komt voort uit het feit dat regelmatig chemicalien over 
de houdbaarheidsperiode raakte. Er waren voorbeelden bekend van leveringen waarvan 
de houdbaarheidsperiode zeer beperkt was. Door de eis van een minimale 
houdbaarheidsperiode van een ½ jaar kan dit probleem grotendeels opgelost warden. 
Wanneer daarbij de houdbaarheidsperiode nag eens mee genomen warden in de te 
bestellen hoeveelheid chemicalien, dan zal het slechts zeer sporadisch voorkomen dat 
chemicalien nag over de houdbaarheidsdatum raken. 

Communicatie tussen logistiek en processlab; 

Voordat ontwikkeling oak gebruik gaat maken van het chemicalienmagazijn gebouw 4, 
wordt het beheer van de chemicalienvoorraden overgedragen naar logistiek. Om dit 
proces soepel te laten verlopen is er een overbruggingsperiode ingevoerd. Tijdens deze 
periode komen de betrokken mensen een maal per week bij elkaar en bespreken de 
dagelijkse gang van zaken. Deze bijeenkomst zal blijven bestaan zolang niet alles op 
rolletjes loopt. Daama moet de bijeenkomst wel blijven bestaan maar dan met een ander 
doel. Hiermee wordt verwezen naar de communicatie ontwikkeling, logistiek en 
processlab zoals die in de paragrafen 4.1 en 4.2 zijn behandeld. 

Geen balans meer opmaken in chemicalienmagazijn gebouw 4 maar 'gewoon' 
atboeken. 

Bij het in het gebruik nemen van het chemicalienmagazijn gebouw 4 is besloten om elke 
week een balans op te maken van de voorraad. Dit met als doel om de voorraad in het 
logistieke besturingssysteem S.A.P. bij te werken volgens de werkelijke fysieke voorraad. 
Echter op deze manier kan er geen controle plaats vinden. De voorraad klopt namelijk 
altijd en waar die niet klopt, wordt deze simpelweg aangepast. Hierbij wordt niet gezocht 
naar de oorzaak van het niet kloppen van de voorraad. 
Sinds mei 1998 wordt behalve het opmaken van de balans, de voorraad afgeboekt 
wanneer er chemicalien uitgehaald warden. Op deze manier is in ieder geval de 
mogelijkheid aanwezig om het een en ander te controleren en te corrigeren. Wanneer 
blijkt dat de fysieke voorraad overeen komt met de wekelijkse balans, dan kan de 
frequentie van het balansen terug gebracht warden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In z'n algemeenheid geldt <lat de beheersing van de voorraad van chemicalien van ASML 
lang niet onder de loep zijn genomen. De organisatie is in de afgelopen jaren heftig gegroeid 
en sterk veranderd. Daarom voldeed de huidige voorraadbeheersing niet meer aan haar doel 
zodat regelmatig misgrijpen van chemicalien geen uitzondering was. 

De opdracht van <lit afstudeeronderzoek luidt dan ook: 

In <lit hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Zo zullen in 
paragraaf 6.1 de conclusies behandeld worden. In paragraaf 6.2 worden aanbevelingen 
gedaan. 

6.1 Conclusies 

Aan de hand van de opdracht, zijn een aantal vragen gedefinieerd die beantwoord moeten 
worden. Deze zullen in deze paragraafbehandeld worden en natuurlijk worden er ook 
conclusies getrokken. 

• Is het mogelijk dat de chemicalienvoorraad gekoppeld kan worden aan de output 
van ASML door middel van de aanwezige ASML-tooling? 
Met ASML-tooling wordt de huidige stepperplanning en bet nog in te voeren 
logistieke besturingssysteem S.A.P. bedoeld. 

Het is mogelijk om de voorraad van ASML te koppelen van aan de output. 
Om de voorraad aan de output van ASML te koppelen door middel van de 
stepperplanning is niet mogelijk. Zoals in bijlage 8 te zien is, verdeelt de stepperplanning 
de testfase in modules. Om de voorraad te koppelen aan de stepperplanning, zou bekend 
moeten zijn hoeveel chemicalien per module nodig zijn. Dit is om twee redenen niet 
mogelijk. Enerzijds is het onbekend hoeveel wafers er nodig zijn voor het afronden van 
een module. Daardoor is het niet mogelijk om te bepalen hoeveel chemicalien er nodig 
zijn voor het aftesten van de betreffende module. Anderzijds is het onbekend waar de 
chemicalien blijven. Ongeveer de helft van het verbruik van chemicalien is slechts te 
verklaren. Welke componenten verantwoordelijk zijn voor het verbruik van de andere 
helft is onduidelijk. 
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De voorraad kan wel gekoppeld worden aan de historische output van ASML door de 
bestelparameters continu aan te passen aan de actuele situatie. Met bestelparameters 
worden de levertijden, verbruik tijdens levertijd per processlab, historische 
verbruikgegevens per processlab, voorraadkosten, bestelkosten, inkoopprijs en 
houdbaarheidsdata per chemicalien bedoeld. Door het management wordt vastgesteld wat 

de maximale kans op buiten voorraad geraken is. Met behulp van deze gegevens kunnen 
de verschillende bestelniveaus, veiligheidsvoorraden en bestelhoeveelheden per 
chemicalienmagazijn bepaald worden. Wanneer de output van ASML verandert, zullen 
ook de bestelparameters veranderen. Een nadeel van het koppelen van de voorraad aan de 
hand van historische gegevens is dat de berekende waarden altijd naijlen van de 
werkelijke waarden. Daar staat tegenover dat volstaan kan worden met een redelijk 
eenvoudig systeem; voorspelling van de vraag, die moeilijk is vast te stellen, wordt op 
deze manier overbodig. Wanneer er echter gegevens zijn die het aannemelijk maken dat 
het verbruik van bepaalde chemicalien gaat toe- afnemen, dan kan deze informatie 
meegenomen worden. De historie laat zulke veranderingen natuurlijk niet zien. 

In hoevere S.A.P. hiervoor gebruikt kan worden is afhankelijk van een aantal keuze die 

het management dient te maken. Belangrijke vraag die beantwoord moet worden is hoe 
men om wil gaan met de verschillende bestelparameters per chemicalienmagazijn. De 
keuze bestaat uit: 
1. Een centraal magazijn; 
2. 2 12NC-nummers introduceren voor dezelfde chemicalien; 
3. Een stand-alone systeem ontwikkelen speciaal voor de beheersing van chemicalien; 
4. De betreffende functionaliteit inschakelen in het huidige besturingssysteem S.A.P. 

Kan de communicatie tussen de processlabs en logistiek zo verbeterd worden dat 
logistiek op de hoogte is van toekomstige veranderingen? 

Ja, logistiek is niet op de hoogte van de te verwachten veranderingen. Zo is het bij 
logistiek onbekend wanneer er nieuwe chemicalien gei'ntroduceerd worden en wanneer 
chemicalien niet meer gebruikt worden. 
Daamaast dient ontwikkeling bij dit overleg betrokken te worden omdat ontwikkeling 
ook chemicalien verbruikt. Ontwikkeling is als eerste op de hoogte van de 
verbruikgegevens van nieuwe machines. Eerst maakt deze afdeling gezamenlijk gebruik 
van het chemicalienmagazijn in gebouw 4. Begin 1999 zal in een nog te bouwen gebouw 
een eigen chemicalienmagazijn ter beschikking staan voor ontwikkeling. 
Daamaast wordt door een beheerder chemicalienmagazijnen en door de beheersing terug 
te geven aan logistiek, een beter overzicht gekregen in de dagelijkse gang van zaken 
betreffende de chemicalienvoorraden. 
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• Is bet mogelijk om de voorraden van de chemicalien zo te organiseren dat deze niet 
meer over de t.h.t.-datum kunnen komen? 

Mits bekend is wat de maximale houdbaarheidsperiode van de betreffende chemicalien 
zijn, kan een bovengrens worden aangegeven van hoeveel er maximaal per keer besteld 
mag worden. Dit dient natuurlijk wel gekoppeld te zijn aan het verbruik van het 
betreffende processlab. 
Andersom kan, wanneer de verbruikgegevens per processlab bekend zijn, uitgerekend 
worden wat de eis t.a.v. de houdbaarheidsperiode zou moeten zijn. Hierover dienen dan 
afspraken gemaakt te worden met de producent. Nadat deze afspraken zijn gemaakt, dient 
hier wel ingangscontrole op uitgeoefend te worden. 
Daamaast moet wel het FIFO-principe gehanteerd worden in zowel de 
chemicalienvoorraden van ASML als de (tussen)voorraadpunten bij de producent. 

6.2 Aanbevelingen 

Ten einde een zelfsturend logistiek systeem op te bouwen dat de chemicalienvoorraad van 
ASML op peil kan houden, dienen de juiste gegevens geregistreerd te worden. Momenteel 
zijn de benodigde gegevens niet voorradig omdat deze niet geregistreerd zijn of omdat er 
sprake is van een zeer korte historie van gegevens. 
Gegevens die duidelijk(er) geregistreerd zouden moeten worden zijn: 

• De gegevens verkregen bij ingangscontrole. Hoeveel chemicalien zijn afgeleverd en 
hoeveel zijn er besteld. Wanneer zijn ze besteld en wanneer zijn ze gearriveerd 
(levertijden). Er zou geregistreerd moeten worden wat de aankomt datum is van de 
chemicalien en de houdbaarheidsdatum bij aankomt (houdbaarheidsperiode ). Daamaast 
kan in de toekomst gekeken worden wat de mogelijkheden zijn tot kwaliteitscontrole van 
de chemicalien. 

• Hoe zien de verbruikpatronen er uit per chemicalienmagazijn en hoeveel chemicalien 
worden er getransporteerd van het ene naar het andere magazijn. 

• Wat zijn de voorraadkosten met betrekking tot het op voorraad houden van de 
chemicalien (uitgedrukt in een percentage van de inkoopprijs). Ook moet beter inzicht 
verkregen worden in de kosten die gepaard gaan met het bestellen van een order. 
Hierdoor kan een optimum bepaald worden voor de te bestellen hoeveelheid per keer. 

Wanneer deze gegevens te verkrijgen zijn, kunnen deze gebruikt worden in een systeem, 
vergelijkbaar aan het rekenvoorbeeld in bijlage 5, om de bestelparameters continu actueel te 
houden. 
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Verklarende woordenlijst 

• Fotolithografie 

Het productieproces dat gebruik maakt van een lichtbron om de afbeelding van een 
patroonlaag op een reticle over te brengen op het substraatmateriaal, of wel de wafer. 
Deze wafer heeft een fotogevoelige laag waarin, na ontwikkeling de patroonlaag ontstaat. 
Deze wafer ondergaat diverse chemische bewerkingen, waama het gehele proces 
herhaald wordt voor een andere patroonlaag. Het eindresultaat is een complete IC 

• Foto gevoelige laag (fotoresist) 

De wafer bevat een laag van fotogevoelig materiaal dat reageert met het ultraviolette licht 
van de stepper en waarin de patroonlaag wordt aangebracht. 

• Resolutie 

Resolutie is de lijnbreedte die door de fotolithografische apparatuur op de wafer 
afgebeeld kan worden. De resolutie wordt bepaald door de golflengte van het gebruikte 
licht gedeeld door de numerieke aperture van de lens vermenigvuldigd met een constante. 

• Reticle 

Fotomasker dat een patroonlaag van een of meerdere IC's bevat en welke gebruikt wordt 
in "step and repeat" -wafer steppers. Een reticle is doorgaans onderdeel van een reticle-set 
die alle lagen van de te produceren IC bevat. 

• Wafer 

Schijf, normaal gesproken van silicium, die gebruikt wordt als substraat voor de 
half geleiderfabricage. Op de wafer wordt een fotogevoelige laag aangebracht, waarin de 
patroonlaag wordt aangebracht. De wafers die momenteel gebruikt worden, hebben een 
doorsnede van 100 mm tot 200 mm. 

• Wafer stepper 

Fotolithografisch apparaat dat gebruikt wordt bij de fabrikage van halfgeleiders. Een 
wafer stepper brengt de afbeelding van een patroonlaag op het reticle over op de 
fotogevoelige laag die op de wafer is aangebracht. Dit gebeurt via een afbeeldingslens 
met een verkleiningsfactor van 5. De wafer beweegt daama naar een nieuwe positie 
waama het volgende circuit op de wafer afgebeeld wordt. Hier komt de naam "Step & 
Repeat"-projectie-aligner vandaan, ofwel stepper. De belangrijkste eigenschappen van 
een wafer stepper zijn de kleinste lijnbreedte die afgebeeld kan worden, de 
nauwkeurigheid waarmee de diverse lagen op elkaar worden geplaatst en de hoeveelheid 
circuits die per uur belicht kunnen worden. 
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Bijlage 1 Het afnamepatroon van chemicalien 

Op de volgende pagina's bevinden zich de afnamehoeveelheden per gebouw. Er is een 
onderscheid gemaakt tussen de afnames voor- en na de verhuizing. Ook is aangegeven 
hoeveel machines er in die week de laatste test voltooid hebben. 

Samengevat kan het volgende vastgesteld worden: 
■ Er is sprake van een 30-tal chemicalien. De zullen in het verder onderzoek opgesplitst 

moeten gaan worden in nog nader te bepalen categorieen. Aan de hand van het verbruik 
van chemicalien van deze categorie wordt bekeken hoeveel machines er in dezelfde tijd 
getest zijn. Een categorie zou kunnen zijn het verbruik t.b.v. een UV of een DUY 
machine. 

■ De chemicalien kunnen in drie hoofdgroepen ingedeeld worden nl.: resisten, developers en 
others. Dit is belangrijk om vast te stellen of chemicalien gekoppeld kunnen worden aan 
de output van ASML. 

■ Jaarlijkse totale omzet van alle chemicalien was in 1997, f2.149 .000,-. 
■ Wanneer een ABC-analyse wordt uitgevoerd over de gegevens vanaf 1 januari 1997 tot en 

met februari 1998 dan blijkt dat de top 3 bestaat uit: 
1 OCG I-line developer 27,19% 
2 OCG POS.PHOT.RESIST 8951/2.SCS 22.66% 
3 OCG POS.PHOT.RESIST 8951/l0CS 19.90% 

Zoals al vermeld moet voorzichtig omgegaan worden met de betrouwbaarheid/volledigheid 
van deze cijfers. De gegevens vanaf september 1997 tot en met heden zijn niet 100% juist 
door boekingsfouten t.g.v. transporten tussen gebouw 1 en gebouw 4. Ook ijlen de cijfers die 
onder een bepaalde datum vermeld staan voor- of na. Belangrijke oorzaak is dat een testfase 6 
weken duurt. Gedurende deze periode kunnen er chemicalien verbruikt worden terwijl ze 
maar op een datum worden afgeboekt. De datum van het gereed melden van een machine is 
het moment tussen laatste testmodule en pre-pack. 

■ ■ ■ II ■ 



I 
I I 

ASM Lithography 
Ov.,.zk:ht ..,tal,tepperv.-.af01-01-19971/m13-03-98 

/22 ,.. 
/100 
/200 
/250 
/300 
1400 
1500 .. ,.., 

l 

veirbruik chemlcaliln per gebouwv., 01-01-1997 Vm 13-03-98 (alleen die chemicaliifl w..-v-, verbruik It wasgenomenv-,af701 .1 

111 

1 .. 
221 

10 11 12 13 14 15 " 17 
701.1 702.1 703.1 704.1 705.1 706.1 707.1 708.1 709.1 710.1 71 1.1 712.1 713.1 71◄ . 1 715.1 716.1 717.1 
701.7 702.7 703.7 704.7 705.7 706.7 707.7 708.7 709.7 710.7 711.7 712.7 713.7 7 1◄ . 7 715.7 716.7 717.7 

■ ■ ■ Iii II 



ASM Lithography 

a ~ ro ~ ~ n ~ ~ ~ v ~ ~ ~ • ~ " ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ 

718.1 719.1 720.1 721.1 722.1 723.1 72'4.1 725.1 726.1 727.1 728.1 729.1 730.1 731 .1 732.1 733.1 734.1 735.1 736.1 737.1 738.1 739.1 740.1 741 .1 742.1 
718.7 719.7 720.7 721 .7 722.7 723.7 724.7 725.7 726.7 727.7 728.7 729.7 730.7 731.7 732.7 733.7 TJ4.7 735.7 736.7 737.7 738.7 739.7 740.7 741.7 742.7 

11 

■ ■ ■ II ■ 



ASM Lithography 

.. " •• " •• 51 52 53 " 55 10 11 
743.1 744.1 745.1 7-46.1 7◄7. 1 7◄8 . 1 7◄9. 1 750.1 751 .1 752.1 753.1 754.1 755.1 801.1 802.1 803.1 804.1 805.1 806.1 807.1 808.1 809.1 810.1 811 .1 
743.7 744.7 745.7 746.7 747.7 748.7 749.7 750.7 751 .7 752.7 753.7 754.7 755.7 801 .7 802.7 803.7 80'4.7 805.7 806.7 807.7 808.7 809.7 810.7 811.7 

■ 

0' 
0' 
0' 
o, , , 
2' 
o, ,, 

■ ■ II II 



ASM Lithography 

Totale gegevens vanaf 1 januari 1997 totale gegevens vanaf 1 Januari 1998 
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12-nc number omsctw"ijving 
4022.428.70461 ~ OXIDE H202 
4022.428. 70501 
4022.428. 70521 
4022.428. 70531 ETHANOL 
4022.428.70541 2-PROPANOL 
4022.426. 70571 HMDS 
4022.428.71241 P 
4022.428.71361 
4022.428. 71371 895I/10CS 
4022.428.73121 895I/2.SCS 
4022.428.73181 RE 11A 
4022.428. 73651 EC 
4022.428. 73851 
4022.428. 73891 
4022.428. 73921 
4022.428.73931 
4022 428 73941 
4022 428 74051 
4022 428 74221 
4022 428 74311 
4022 428 74321 
4022 428 74371 
4022428 74391 
4022 428 74631 
4022 428 74641 
4022 428 74711 
4022 428 75761 
4022.428.75851 
4022.428.76041 
4022.428.76071 
4022.428.76421 
4022.428.76431 

TMA238WA DEVELOPER 
OP0-262 DEVELOPER 
NEODISHER FLA 
NEODISCHER Z 

II 
E RESIST 

506A 
1 

VAT 
P24-06 

SL BOTLE 
"\.11.T 1GAL 

T 
TOK 3650 SCP RESIST 
AMONIUM HYDROXIDE 25% 28KG 
TOUR-015AC7CP OW RESIST 
ACETON EXTRA PURE 
ETHANOL 95% EXTRA PURE 

N = Neder1and 
B • BelgiO 
GB = Groot BrittanniA 
D = Ouitsland 
AH ::: Albert Heyn 
rva wordt niet meer verbruikt 

Slart date reauiremenl 

lussenvoorraac g6lln tussenvoorraa- minirrum k>tsize (pc) Safety Stock (?) Procurement time (days) 
N 80 30 10 
B 10 1 10 
N 120 20 10 
N 6 2 10 
N 4 2 10 
N 20 4 ,o 
N 16 4 10 

B ,oo 80 10 
B 100 25 10 
B 80 20 10 
NUGB 0 0 ,o 
NUGB 100 60 10 
n/a n/a 0 0 10 
B 46 32 10 

N 4 1 10 
N 4 1 10 
AH 12 4 10 

NUGB 60 30 10 
B 4 1 10 

NL/GB 0 0 10 
NUGB 0 0 10 

D 2 1 10 
NUGB 6 4 10 

N 32 16 10 
NL/GB 20 10 10 
B 6 3 10 
NLJBG 12 6 10 
GB 10 3 10 

N 10 4 10 
GB 10 6 10 
? ? 10 
? ? 10 

Broxomatic zoals dat gebruikl wordl bij ASML is gelijk aan de zouttabletten zoals die le koop zijn 
bij Albert Heyn. He! systeem hanteert hiervoor een levertijd van 80 dagen (16 weken)!II 

Start date Purchase Ofder Oeliverv date ve Requirement date (1) -s 
Planned delivery lime (d) Safety lime ind (?) Safety lime (d) GR processing lime (d Total lead lime (days :! 

26 2 5 2 47 ....1. 
26 2 10 2 -- -· 
26 2 10 2 5 
26 2 25 2 67 -
26 2 25 2 67 1) 
26 2 25 2 67-i 
56 2 10 2 80 
56 2 10 2 80 ~ 

154 2 25 2 193 --:: 
56 2 5 2 75 
52 2 25 2 9 ' 52 2 5 2 71 
56 2 25 2 95 .... 
26 2 25 2 67 .n 
52 2 25 2 91 .n 
52 2 25 2 91 . ~ 
52 2 25 2 91 -. 
56 2 25 2 .. , 
56 2 25 2 95 ..... 
56 2 25 2 95 
56 2 25 2 95 
56 2 25 2 
56 2 25 2 95 
26 2 25 2 67 
26 2 25 2 6 
56 2 5 2 7 
56 2 25 2 
42 2 25 2 "' 32 2 5 2 51 ..I 
56 2 25 2 = 

10""! 
10 

~ 
~~~ 
~ 

)> > V, 

s: 
r "' r+ 
::r 

3: 0 
I.C 
""I 
Ill 

"C r-::r 
'< 



■ 
~ 

■ 
~~ ~ 

~ > ■ 
V, 

s: 
r "' r+ 

II 
:::r 

3: 0 
lC ... 
DJ 

"t, r-■ 
:::r 
'< 



H:IMARCELV\BCITHTDATUM.AF3 

Monday 11 May 1998 

08:53 

■ 
■ 
■ 
II 
II 

le lang op 
(lussen)voorraad 

gelegen 

3.1.1.1 

FIFO-principe 
nietgoed 

gehanteerd 

geengoede 
prognose 

4.1.1.1 .1 4.1.1.1.2 

2.1.1 

geen controle bij geen afspraken 

autorisatie 

4.2.1.1.1 

ontvangst bij leverancier 
chemicalien over t.h .t.-<lalums 

3.1.1.2 3.1.1.3 

onbekend wat eis 
t.h.t.-<lalum 

chemicalien is 

fysiek maximale 
houdbaarheid 

chemicalian 4.2.1.1.2 

te grote 

misgrijpen 
chemicalien 

bestelhoeveelheid 
per bestelling 

2.1.2 

verbruik 
minimale afname 

chemicalien is 
onbekend 

bij leverancier 

3.2.1.1 3.2.1 .2 

verandering in 
afname, of word! 
niet meer gebruikt 

2.1.3 

communicatie verandering van 
developmenu corporate 

logisliek/process planning 

3.3.1.1 3.3.1.2 

geen 
Fl FO-principe 

gehanteerd 

2.1.4 

~ 
~~~ 
~ 

)> > VI 

~ 
r 

"' ,-+ 
:::,-

i 0 
lC 
""I 
Ill 

"'C r-:::,-
'< 



H:\MARCEL\ABC\OPTIJO.AF3 

Monday 11 May 1998 

09:49 

aanvraag te lang 
onderweg 

4.1.1.2.1 

■ 
■ 
■ 
II 
II 

(afroep)orderte 
laatgeplaatst 

gebruik van een 
bestelnlveau voor 

twee lokaties 

4.1.1.2.2 

onbetrouwbare 
leverancier/ 
transporteur 

3.1.2.2 

slechte 
signalering bereik 

bestelnlveau 

4.1.1.2.3 

misgrijpen 
chemicalitn 

langere levertijd 
den verwacht 

3.1.2.3 

verschillende 
levertijden order/ 

afroeporder 

3.1.2.4 

veranderlng in 
afname 

2.2.2 

chemicaliAn Problemen bij verandering van 
liggen te lang in invoering nieuwe corporate 

de loads chemicatiAn planning 

3.1.2.5 

communicatle 
detopmenU 

logistiek/process 

4.1.2.2.1 

3.2.2.1 

geen overdracht 
near process 

4.1.2.2.2 

3.2.2.2 

maximale 
opslagcapaciteit 

3.3.2.1 

geen inzicht in 
verbruik• 
gegevens 

4.2.3.2.1 

grootheden 
worden niet 
aangepast 

3.3.2.3 

lange levertijden 

4.2.3.2.2 

autorisatie 

3.4.2.1 

Nietjuist 
in/atboeken 

2.2.4 

foute procedures 

3.4.2.2 

)> 
I.I\ 

s:: 
r 
r+ 
:,-
0 

IO ... 
a, 

"C 
:,-
'< 

~ 
~~~ 
~ 

> 
"' i r-



Hydrogen peroxide H202 EC-Solvent tJ:j 
~= ...... 

140 ~ 
180 (Jq 

~ 
120 160 .i:::.. 
100 

140 

C 120 0 C 80 0 
0 i 100 ---actual = i ---actual E ? E 60 :, 

80 - • - - - ·trend :, • • - • • - - ·trend C ..... 
C 0 

~ 0 40 
(,) 60 

(,) 

40 ~ ...... 
20 .... . 

20 = 
0 

(Jq 
0 < jun-97 sep-97 jan-98 apr-98 jul 98 
aug-96 dec-96 mrt-97 jun-97 sep-97 jan-98 apr-98 jul-98 § 

months months < 
~ 
'"'I 
cr'" 
'"'I 

OCG I-Line developer 
~ 

RTC-Photoresist topcoat (1gal) ..... 
~ 
0 

600 25 ::r" 
~ 

■ 
s 

500 20 
..... 
0 
~ 

~ ...... 
400 ..... 

C 15 ~= ~~ 
■ 

0 C = i ---actual 0 ~ E 300 i ---actual 
:, • • ··· ·trend E 10 • :, - - - - - ·trend )> > C • 

■ 
0 C V'I 
(,) 200 0 s: (,) 

5 
r "' 100 ,-+ 

El 0 :r 

i 0 
0 au -96 dec-96 mrt-97 jun-97 sep-97 jan-98 apr-98 jul 98 ~ .., 
aug-96 dec-96 mrt-97 jun-97 sep-97 jan-98 apr-98 jul-98 -5 DJ 

"C r-II months months :r 
'< 



ASM Lithography 

Bijlage 5 Rekenvoorbeeld automatisch aanpassen bestelparameters 

Rekenvoorbeeld: 4022.428.71361, ocg i-line developer 
Nov- Dec- Jan Feb Mar Apr May- Jun Jul- Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar- Apr- May-

96 96 -97 -97 -97 -97 97 -97 97 -97 -97 -97 -97 -97 -98 -98 98 98 98 
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

d(i) 186 212 68 186 208 195 241 312 198 170 300 218 279 400 137 193 490 247 170 

n=19 
n 

L d(i) = 4410 
i=l 

-. 4410 
d(i) =--= 232,105 jlessen/maand 

19 

VAR(d(i)) = I(d(i) -d(iJ)
2 

P(d(i)) = (186 - 232,105) 
2 

_!_ + (212- 232,105) 2 _!_ + (68- 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(186 - 232,105) 2 _!_ + (208- 232,105) 2 _!_ + (195 - 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(241- 232,105)2 _!_ + (312- 232,105) 2 _!_ + (198- 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(170- 232,105) 2 _!_ + (300- 232,105) 2 _!_ + (218- 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(279- 232,105) 2 _!_ + ( 400- 232,105)2 _!_ + (137 - 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(193- 232,105) 2 _!_ + ( 490- 232,105) 2 _!_ + (247 - 232,105) 2 _!_ + 
19 19 19 

(170- 232,105)2 _!_ = 8493.989 flessen 2 

19 

a d(iJ = .jVAR(d(i)) = ,J8493,989 = 92,163 jlessen 
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Leverdata 

datumafroep datumontvangst lt(dagen) dlt(maart) d1t(april) du(mei) d(lt) 

26-3-98 2-4-98 7 2-490 2247 95,50 
31 30 

8-4-98 10-4-98 2 2247 16,47 
30 

14-4-98 16-4-98 2 2247 16,47 
32 

21-4-98 27-4-98 6 ~247 49,40 
30 

28-4-98 1-5-98 3 2247 _!_170 21,95 
30 31 

1-5-98 13-5-98 12 g170 66,00 
31 

m 

I_d(lt) 
d(lt)= i=I m = (95,5+16,47+16,47+/9,40+21,95+66,00) = 44,298.flessen 

m 

L(lt) 

/
- i=l (7+2+2+6+3+12) 5333d 
t=-m-= 6 = , agen 

VAR(d(lt)) = I(d(lt)- d(lt))
2 

P(d(lt)) = (95,50- 44,298;2 !_ + (16,47 - 44,298)2 !_ + (16,47 - 44,298)2 !_ + 
6 6 6 

(49,40- 44,298;2 !_ + (21,95 - 44,298)2 !_ + (66,00- 44,298;2 !_ 
6 6 6 

= 861,147 flessen 2 

a d(lt) = .jVAR(d(lt)) = .j861,147 = 29,345 flessen 

Veiligheidsvoorraad 

VV = za d(i),Jti (onajhankelijk) 

VV = zad(lt) 

Omdat er sprake is van een zeer korte historiewordt gebruik gemaakt van de eerste formule. 

Wanneer meer data aanwezig is kan bet er de tweede formule gebruikt word en ( nauwkeuriger ). 

z = waardeuittabel van de standaard normaalverdeling 

Neemaandata = 0,05.Dathoudtindatz = 1.645 

5,333 
VV = 1,645 * 92,163 * --12 = 64,396 flessen 

365 

B = d(lt) + VV = 44,298 + 64,396 = 108,694 flessen 
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datum ontvangst expire date tht - periode (maanden) 

27- 4-98 1- 11- 99 

27- 4-98 1-11-99 

27-4-98 1-11- 99 

27- 4-98 1-11-99 

13-4-98 1-11- 98 

Max(tht) = min(periode) = 6,5 maanden 

d(i) = 232,105 flessen 

18 

18 

18 

18 

6,5 

ASM Lithography 

Qmax(tht) = Max(tht) * d(i) = 6,5 maanden * 232,105 flessen I maand ~ 1500 flessen 

Neemaan: 

Bestelkosten = f 200, -

Voorraadkosten = 17,5%vande inkoopwaarde 

Inkoopprijs OCG I - line Developer= f 17 5, 0 I 

Formulevan Camp: 

Q* = 2D(BK) = 2 * 12 *d{ij * 200 = 

VK * IK 0,175 * 175,01 
2 * 12 * 232,105 * 200 =190 727 flessen 

0,175 * 175,01 ' 
Waarbij: 

i = maandnummer 

d (i) = verbruik aantal flessen in maand i 

n = aantal maanden 

P(d(i)) = factorverbruik = 1 I n 

P(d(lt)) = factorverbruik = 11 m 

It= levertijd 

m = aantal leveringen 

d 11 (maart) = fractieverbruik tijdens levering 

d 11 ( april) = fractieverbruik tijdens levering 

d11 (mei) = fractieverbruik tijdens levering 

d (lt) = verbruik tijdens levering 

VV = veiligheidsvoorraad 

B = bestelniveau 

max( tht) = maximale houdbaarheidsperiode 

Q = bestelhoeveelheid 

Q• = optimalebestelhoeveelheid 

D = jaarvraag 

BK = Bestelkosten per order 

VK = Kosten op voorraad houden 

IK = Inkoopprijs 
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Bijlage 6 Vakature beheerder chemicalienmagazijn 

Vacature 

Korte omschrijving 

Afdeling 

Nivo/Opleiding 

Werkervaring 

Voor meer info 

Einde reaktietermijn 

Warehouse Clerk 
beheerder diverse chemicalien
magazijnen 

Ontvangen van chemicalien 
- Uitgifte van chemicalien 
- Zorgdragen voor afvoer van afge-

werkte chemicalien en chemisch afval 
- Alie voorkomende werkzaamheden 

Stores 

LBO/MAVO 

Magazijnervaring en enige computer 
ervaring 

H. Kerkhofs / tst. 4345 

24juni 1998 

Voor informatie en sollicitatie: 8. Simonis / tst. 4235 

■■■ 1111 
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Bijlage 7 Beschrijving stromen goederenstroom nieuwe situatie 

1 Waferflow van de klant (in 80% van de gevallen zal dit de afdeling test zijn) naar het 
processlab 1/4 waar de wafers hun uiteindelijke chemische bewerking ondergaan. 

2 Aanvoer chemicalien naar zowel magazijn gebouw 1 als gebouw 4, die gei"nitieerd 
worden door inkoop 

3 Aanvoer chemicalien naar gebouw 1/4. Wordt verzorgt door magazijnmedewerker 
1/4. 

4 Transporteren van chemicalien vanuit het chemicalienmagazijn 1 naar 
chemicalienmagazijn 4 en omgekeerd. Deze zogenaamde transfer postings worden 
gei"nitieerd door het vragende processlab of door logistiek. Echter de 
magazijnmedewerkers verzorgen de fysieke goederenstroom van en naar het 
betreffende magazijn. 

5 Transport van chemicalien van magazijn 1/4 naar dagvoorraad 1/4 door 
magazijnmedewerker 1/4. 

8 Verbruik van chemicalien door processlab 1/4. 
9 Afvoeren van wafers terug naar de klant, chemicalien behandeld. 
10 Operators processlab 1 controleren elke maandag en woensdag (frequentie kan 

opgevoerd worden) de dagvoorraad 1. Bij tekorten worden deze door de 
magazijnmedewerker 1 bijgevuld. 

11 Op elke vrijdag wordt ook de voorraad in het magazijn gebouw 1/4 gecontroleerd 
door de operators processlab 1/4. Ook kan dan de balans opgemaakt worden ter 
controle van de voorraad in het systeem. Bij geconstateerde tekorten wordt logistiek 
gei"nformeerd (12). Deze (vrijdags)stroom zou in de toekomst moeten komen te 
vervallen. Deze vrijdagsstroom is slechts ter ondersteuning voor 
magazijnmedewerker 1/4. 

12 Operators processlab 1/4 geven eventuele tekorten in dagvoorraad 1/4 en/of magazijn 
gebouw 1/4 door aan logistiek. De magazijnmedewerker verzorgt de fysieke 
goederenstroom. 

13 Logistiek stuurt magazijnmedewerker 1/4 aan d.m.v. bestelbonnen. 
Magazijnmedewerker 1/4 koppelt terug indien er tekorten zijn. 

14 Logistiek boekt vervolgens de voorraad af in het XBMS-systeem om de voorraad in 
het systeem op peil te houden. 
Ook past logistiek de lnqex aan. Inqex is een noodmodule van het XBMS-systeem. 
Deze functie is ook terug te vinden in S.A.P .. Deze module laat de actuele verdeling 
van chemicalien zien over de beide magazijnen. 

15 Inqex haalt de gegevens van de totaalvoorraad uit het XBMS-systeem. De verdeling 
wordt handmatig ingevoerd. 

16 Dit is een onderhoudsinformatiestroom. Magazijnmedewerker 1/4 houdt de voorraad 
in principe of FIFO. Ook andere informatie neemt magazijnmedewerker 1/4 op 
vanuit het magazijn 1/4. Dit loopt uiteen van geconstateerde storingen tot tekorten of 
over datum zijn van chemicalien. Maar ook de registratie zoals die momenteel 
gevoerd wordt door de operators van het processlab 1/4. 

17 Operators processlab 4 controleren elke werkdag (behalve op woensdag en zaterdag, 
frequentie kan opgevoerd worden wanneer logistiek ook op de uitzonderingsdagen 
aanwezig is) de dagvoorraad 4. Bij tekorten worden deze door de 
magazijnmedewerker 4 bijgevuld. 
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18 Deze stroom wordt gebruikt om de transfer postings door te geven aan 
magazijnmedewerker 1/4. Andersom wordt deze informatiestroom gebruikt om 
operators van het processlab 1/4 in te lichten wanneer er een leverancier met 
chemicalien zich heeft aangemeld (met behulp van pieper 288/xxx). 

19 Magazijnmedewerker 1/4 verandert 'lnqex' a la S.A.P. wanneer er sprake is van een 
transfer posting of wanneer er verschillen worden geconstateerd tussen fysieke 
voorraad en systeem voorraad. Bij de transfer postings gaat magazijnmedewerker 1/4 
ervan uit <lat het leverende processlab op de hoogte is van de transfer posting! 

20 Informatiestroom tussen inkoop en logistiek. Logistiek geeft aan of een order 
geplaatst moet worden. Inkoop levert informatie aan logistiek omtrent leverdata, 
nabestellen etc. 

21 Onderhoud relatie tussen leverancier en inkoop. Inkoop initieert orders bij leverancier 
door een signaal van logistiek. 

22 Ten einde een transfer posting te realiseren zal het leverende processlab zelf ook 
voldoende chemicalien op voorraad moeten hebben om niet zelf in problemen te 
komen. De chemicalienbeheerders ( operators processlab) kunnen zelf opzoeken of 
het ilberhaupt mogelijk is om chemicalien te verplaatsen van het ene gebouw naar het 
andere. Hierbij moet wel altijd goedkeuring gevraagd te worden (punt 35) 

23 Deze stroom dient ter goedkeuring van een transfer posting. Het vragende processlab 
moet 'toestemming' vragen aan het leverende processlab. 

24 Chauffeur meldt zich aan bij de magazijnmedewerker. 

14 moet logistiek een signaal geven om te bestellen. Daarom is Inqex zo belangrijk omdat per 
gebouw bepaald moet worden of er besteld moet worden. Ook kan logistiek met 
behulp van deze gegevens het bestelniveau per magazijn vaststellen. Ook andere 
grootheden zoals veiligheidsvoorraden etc . worden door logistiek bepaald. 

NOTE: per april 1998 is XBMS vervangen door S.A.P .. Hierdoor moet eigenlijk 
voor XBMS, S.A.P. gelezen worden. Toch is dit niet aangepast om de functie van Inqex 
(die momenteel ook ge1ntegreerd is in S.A.P.) te benadrukken! 
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Bijlage 8 Stepperplanning 
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1 Afstudeerproject Marcel Leenen 

2 Ori~ntatiefase 

3 contact met bedrijf 

4 inventariseren van het probleem 

5 literatuuronderzoek 

6 eerste kennismaking belanghebbers 

7 Analysefase 

8 inventariseren verbruik per afnemer 

9 vaststellen afnamepatroon per afnemer 

10 vaststellen afhankelijkheid 

11 extra tijd voor evaluatie 

12 Ontwerpfase 

13 ontwerpen model 

14 tussentijdse voordracht 

15 aanpassen opdracht en model 

16 verder uitwerken model & invullen model 

17 Rapportagefase 

18 controleren gegevens compleet 

19 terugtrekken van bedrijf 

20 eerste beoordeling rapport 

21 afstudeerpresentalie 
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