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Samenvatting—Dit document schetst kort de probleem-

stelling, methodologieën en verwachte resultaten van de 

masterproef “Analyse en optimalisatie van de efficiëntie 

van sigaarafwerkingsmachines”. 

Trefwoorden— Afwerkingmachines, DMAIC-principe, 

Six sigma, Pareto-analyse,  Lean-processing, foutenanaly-

se, efficiëntie 

I. Inleiding 

A. J. Cortès Cigars 

. CORTÈS CIGARS is de grootste Belgische sigarenprodu-

cent, tevens een familiebedrijf, en werd in 1926 opgericht 

door Maurits Vandermarliere. Het bedrijf produceert en 

verpakt sigaren voor consumenten in binnen- en buitenland.  

Dit gebeurt in drie verschillende vestigingen waarvan er 

zich twee in België bevinden, met name Zwevegem en Hand-

zame, de vestiging in het buitenland bevindt zich in Sri Lanka. 

Belangrijke aanvullende info hieromtrent is dat de vestigingen 

in Handzame en Sri Lanka het produceren van sigaren op zich 

nemen.  

B. Situering 

Aangezien het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid is, be-

gint het de maximale productiecapaciteit te benaderen. Hier-

door heeft het bedrijf twee opties: ofwel worden er extra ma-

chines en personeel aangeschaft ofwel wordt er gewerkt aan 

de efficiëntie van de huidige afwerkingsmachines. 

 Binnen deze masterproef, die tevens het vervolg is op een 

masterproef van vorig jaar, wordt er opnieuw gekozen om aan 

de laatste optie te werken. Hiervoor worden plakstraat 3 en 4 

uit de vestiging van Zwevegem nogmaals onder de loep ge-

nomen.  

Op deze afwerkingsmachines wordt er een groot gamma 

aan producten verwerkt, met heel wat omstelwerk als gevolg. 

Dit is totaal anders als bij de concurrentie die opteert om ge-

bruik te maken van de zogenaamde ‘dedicated lines’. Er is 

namelijk een afwerkingsmachine voor iedere productsoort. 

Beide systemen hebben voor- en nadelen. 

Om de efficiëntie van de afwerkingsmachines te verhogen 

moeten er een aantal verbeteringen voorgesteld worden. Hier 

 

 

 

voor wordt de focus gelegd op de fouten/stilstanden van deze 

machines. Vooraleer er een voorstel opgemaakt kan worden, 

moeten de machines natuurlijk eerst grondig geanalyseerd 

worden. Dit om een idee te krijgen van de voorkomende fou-

ten.  

Bijkomend zal er ook aandacht zijn voor de omsteltijd met 

behulp van de SMED-methode  

(‘Single-Minute Exchange of Die’) [1][2]. Aangezien de ma-

chines frequent omgesteld moeten worden, door het grote 

gamma aan producten, is het belangrijk dat de omsteltijd zo 

kort mogelijk is. 

II. Doelstellingen 

De doelstellingen van de masterproef kunnen samengevat 

worden in de volgende punten: 

 Het bedrijf, de machines en het personeel beter leren 

kennen met behulp van een stage waardoor de kans zich 

voordoet om zich in te werken. 

 In contact komen met het reilen en zeilen in het bedrijf. 

 Het kunnen analyseren van het proces en het opnemen 

van data om hieruit problemen/fouten aan te pakken. 

 Het uitwerken en bedenken van ideeën om proble-

men/fouten op te lossen, waarop een goede verantwoor-

ding volgt vooraleer deze effectief toegepast worden. 

 Leren omgaan met het DMAIC-principe om zo een struc-

tuur op te bouwen voor het opsporen en oplossen van de 

problemen/fouten [3][4]. 

 Het uitvoeren van een nieuwe datacollectie en berekening 

van het OEE-cijfer (‘Overall Equipment Effectiveness’) 

[5][6][7]. 

 Het uitvoeren van een Pareto-analyse om de belangrijkste 

fouten in kaart te brengen [8]. 

 Daar waar mogelijk de SMED-techniek toepassen. 

III. Resultaten 

A. Beginsituatie 

De beginsituatie wordt bepaald met de hulp van het OEE-

cijfer, dit is tevens een maat voor de verbetering. Het OEE-

cijfer kan ook gezien worden als de efficiëntie waarmee een 

order/productreeks verwerkt wordt. Dit cijfer wordt bepaald 

uit het product van drie factoren: de beschikbaarheid, de pres-
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tatie en de kwaliteit. 

a. Beschikbaarheid 

De beschikbaarheid is de verhouding tussen de volledige 

beschikbaarheid van de machine en de effectieve verwerking. 

Dit wordt beïnvloed door tijdsverliezen die staan voor down-

time en die gerelateerd worden met breuken, foutmeldingen of 

omstellingen op de machines.  

b. Prestatie 

De prestatie is de verhouding tussen de effectieve prestatie 

en de maximale prestatie die de machines kunnen uitvoeren. 

Deze factor wordt beïnvloed door snelheidsverliezen die te 

wijten zijn aan productspecificaties die ervoor zorgen dat de 

machines trager moeten werken dan mogelijk en het wachten 

op de invoer van producten. 

c. Kwaliteit 

De kwaliteit is de verhouding tussen het aantal goedgekeur-

de afgewerkte producten en het totale aantal afgewerkte pro-

ducten. Deze factor wordt beïnvloed door kwaliteitsverliezen 

veroorzaakt door de opstart-tot-stabilisatie fase en het slecht 

functioneren van het gereedschap van de machines. 

 

Als het OEE-cijfer zowel voor het totaal als per product-

soort beschouwd wordt dan is het resultaat te zien in Figuur 1. 

 

Figuur 1: OEE-cijfer beginsituatie 

A. Foutenanalyse 

Om een idee te krijgen van de fouten op de machines en 

hun aandeel, werden alle optredende fouten gedurende een 

periode van vijf maanden gelogd. Op deze gegevens werd er 

een eerste Pareto-analyse uitgevoerd (Figuur 2). Hieruit kon 

geconcludeerd worden dat plakstraten 3 en 4 een overeenkom-

stig foutenpatroon hebben. Een verdere analyse van één van 

de twee volstond dus. 

 

Figuur 2: Pareto-diagram 

Verdere opdeling was nodig om de analyse te ondersteunen 

en zo kwam er nog een tweede en respectievelijk nog een 

derde diagram. In eerste instantie werd de fout-tijd per unit 

uitgezet (Figuur 3) 

 

Figuur 3: Pareto-diagram per unit 

Om de fouten meer in detail te bekijken werd er nog een Pa-

reto-diagram gemaakt van de units afzonderlijk. Figuur 4 is 

een weergave van de fouten van de belangrijkste units. 

 

 

Figuur 4: Pareto-diagram extra stickerunit 

Uit de Pareto-diagrammen kan meteen afgeleid worden dat 

het wachten op een technieker een groot deel van de tijd in-

neemt. Bij de extra sticker-unit zit het probleem bij het afrege-
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len van de unit. Het is zo dat de sticker varieert in positie. In 

het geval van de keerunit gaat er veel tijd verloren doordat de 

operatoren de transportband niet zelf kunnen wisselen. 

B. Verbetervoorstellen 

Als eerste moet de wachttijd op een technieker aangepakt 

worden. Bij deze zou het dan nodig zijn om een extra technie-

ker aan te werven. Dit kan verantwoord worden door het feit 

dat de wachttijd voorkomt op alle machines en dus waar-

schijnlijk een stuk meer is dan 31 uren op 5 maanden. Daar-

naast is het ook zo dat er heel wat achterstallig onderhoud is, 

vernieuwingen die gedaan moeten worden en nog allerhande 

werken waarvoor er op dit moment geen tijd is. Het is ook 

geweten dat een van de techniekers binnen twee jaar op pensi-

oen gaat. Voor deze laatste is er dus een vervanger nodig die 

tijdig opgeleid moet worden. 

Ten tweede is er de extra sticker-unit die niet correct inge-

steld geraakt. De oorzaak hiervan ligt bij de sturing die wordt 

ingesteld in tijdseenheden. Dit wil zeggen dat er x millisecon-

den na een detectie een sticker gegeven wordt door de unit. 

Het probleem hierbij is dat er kleine snelheidsvariaties moge-

lijk zijn bij de transportbandjes van de extra sticker-unit. De 

oorzaak hiervan ligt bij de afmetingen van de producten, niet 

iedere doos/etui/kist is even breed. Het ene product zal dus iets 

meer spannen tussen de transportbandjes dan de andere. Dit 

leidt dan tot koppelvariaties bij de borstelloze dc-machines 

welke resulteren in snelheidsvariaties. Door deze variaties zal 

de etui net iets vroeger of iets later aan de unit passeren, waar-

door de stickerlocatie verschilt van de ingestelde waarde. 

Het zou dus handig zijn indien het mogelijk is om de stu-

ring in te stellen met een afstand. Gelukkig is dit voorzien en 

moet er enkel voor een positieterugkoppeling gezorgd worden. 

Dit kan gebeuren met behulp van een encoder. Om dit te ver-

wezenlijken is er een constructie ontworpen om de encoder te 

kunnen implementeren. 

Als derde en laatste is er het probleem met een van de 

transportbanden van de keerunit. Er zijn twee transportbanden 

omdat de producten soms gedraaid en soms doorgevoerd moe-

ten worden. Deze laatste brengt de problemen doordat hij te 

kort is om makkelijk op de geleidingen geplaatst te worden.  

Het wisselen vereist dus een grote kracht waardoor de 

vrouwelijke operatoren de wissel niet zelf uitvoeren. De tech-

niekers moeten dus telkens komen als er een wissel nodig is en 

dit gebeurt een aantal keer per dag. De oplossing hiervoor is 

het voorzien van een transportband die iets langer is. Naast de 

foutenanalyse werd ook SMED toegepast om de omsteltijd te 

verkorten.  

IV. Conclusie 

Om te weten wat de verbetering is wordt er opnieuw geme-

ten om binnenkort een uitsluitsel te kunnen geven. Er wordt 

geschat dat een verbetering van 5% mogelijk is. Dit zou een 

enorme vooruitgang zijn aangezien er met beperkte kosten 

gewerkt werd. Er was een investering nodig van 580 euro om 

de transportband en de encoder en zijn benodigdheden aan te 

schaffen. 

De opbrengst of besparing kan snel geschat worden via de 

kostprijs van een operator die ongeveer 50 euro per uur be-

draagt. In het geval dat de efficiëntie stijgt met 5% wordt er 

dus 2,5 euro per uur per operator bespaard. Aangezien er 2 

operatoren zijn en dat er 220 werkdagen per jaar (8u/dag) 

gewerkt wordt, komt dit op een besparing van 8800 euro. Dit 

leidt tot een payback van 24 dagen een kleine maand. Hierbij 

wordt er geen rekening gehouden met andere (kleinere) kosten 

zoals bijvoorbeeld het energieverbruik van de machine.  

De toekomstige extra technieker, om de wachttijd weg te 

werken, moet in principe ook bij de kosten gerekend worden. 

Aangezien deze nog niet aanwezig is en dus geen invloed 

heeft op het resultaat wordt deze kost weggelaten. De kost is 

tevens maar een deel van de loonkost van een technieker aan-

gezien de aanwerving voor meerdere zaken noodzakelijk is. 

Naar de toekomst toe zijn er nog heel wat verbetermoge-

lijkheden. Hoofdzakelijk gaat het over een verdere automatisa-

tie van de afwerkingsmachines. Het zou namelijk handig zijn 

indien de metingen automatisch verlopen. Hierbij zou dan de 

verwerkingstijd, de fout-tijd en de omsteltijd gelogd moeten 

worden. Er kan geopteerd worden om een Colruyt-systeem te 

implementeren waarbij voor iedere onderbreking of stilstand 

een reden moet opgegeven worden. Als al deze informatie 

beschikbaar is via een database dan kan het OEE-cijfer en de 

foutenanalyse automatisch bepaald worden. 

De reden waarom dit nodig is ligt bij het feit dat handmati-

ge metingen heel veel tijd in beslag nemen. En dit is dan ook 

een tijdelijke (zo lang als de meting duurt) extra kost. In dit 

geval moeten de operatoren eerst een aantal lijsten invullen, 

nadien worden de gegevens opgenomen in Excel. Eenmaal de 

gegevens in Excel beschikbaar zijn kan de analyse pas echt 

beginnen. Tijdens de masterproef is er hier dan ook veel tijd in 

gekropen. 

Indien het mogelijk is om de instelwaarden te loggen dan 

kunnen deze waarden eventueel gekoppeld worden met de 

werkorders. Zoals eerder beschreven is het zo dat de operato-

ren een tablet ter beschikking hebben waarop de foto’s van het 

product komen bij het scannen van het werkorder. De instel-

waarden kunnen hier eventueel bij geplaatst worden waardoor 

het gemaakte boekje met instelwaarden overbodig is. Op deze 

manier zou er dan nog meer tijd gewonnen worden doordat de 

operatoren het product niet meer moeten opzoeken om de 

instelwaarden te kennen. 
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