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I.  INLEIDING 

Deze masterproef heeft als titel gekregen 'Het 

optimaliseren van het droogproces van sigaren'. In 

dit werk wordt er onderzocht hoe het droogproces 

van sigaren verbeterd kan worden. Voor sigaren is 

het belangrijk dat het vochtpercentage 12 à 14,5% 

bedraagt. Als het percentage minder is, kan er, bij 

het snijden van de dubbellengtesigaren, breuk 

optreden. Bovendien zal er ook een slechtere smaak 

zijn. Een hogere waarde zorgt ervoor dat er 

mogelijk schimmel ontstaat. Dit is natuurlijk niet 

gewenst. Om deze redenen is het belangrijk dat het 

vochtpercentage in de hand gehouden kan worden. 

Door middel van bouwdrogers in de droogkamer 

kan de lucht aangepast worden. De drogers doen het 

absolute vochtpercentage in de lucht dalen. 

Hiernaast moet er ook gezorgd worden dat het 

verschil in vochtigheid tussen de verschillende 

sigaren van eenzelfde pallet zo klein mogelijk is. 

Hiervoor dient er gekeken te worden naar de boven-

en onderkant van de sigaar want sigaren worden in 

dubbellengte gemaakt (DL-sigaren) waardoor de 

twee kanten een verschillende vochtigheid hebben. 

                                                           
 

 

Voor de studie en het verbeteren van het 

droogproces wordt er gebruikt gemaakt van de 

DMAIC-methode (Define, Measure, Analyse, 

Improve en Control). Eerst volgt er een define-fase 

om het probleem vast te stellen en te kijken wat er 

allemaal de oorzaak kan zijn. Vervolgens volgt er 

een measure-fase om het probleem te bevestigen 

met metingen. Hierna volgt er een analyse-fase 

waarin er gekeken wordt wat er allemaal kan 

verbeterd worden. De vierde fase is het verbeteren 

van het proces (improve). Als laatste fase (control-

fase) wordt er nagegaan of de aanpassingen in het 

proces verbeteringen zijn. Ook wordt er hier 

gecontroleerd of het verbeterde proces behouden 

kan blijven. 

 

Ook zal er volgens de Design Of Experiments – 

methode gewerkt worden. Bij DOE zullen er 

metingen uitgevoerd worden onder gewenste 

omstandigheden. Na de metingen zal de invloed van 

elke parameter in het productieproces geweten zijn. 

De metingen zullen gebeuren door de ene 

parameters constant te houden terwijl andere zullen 

variëren. Hier zal bijvoorbeeld de temperatuur en 

vochtigheid van de lucht in de droogkamer bekeken 

worden. Deze zullen bijgevolg een hoge en lage 

waarde krijgen. Zo kan na de metingen gezien 

worden welke parameter het meest invloed heeft op 

de evolutie van de vochtigheid van de sigaren. 

 

Er worden op drie verschillende plaatsen metingen 

uitgevoerd. Deze situeren zich op het einde van het 

productieproces. Er zullen metingen gebeuren aan 

de machines waar het dekblad (buitenste blad) rond 

de sigaar wordt gedraaid. Hoofdzakelijk zullen de 

metingen wel gebeuren in de droogkamer. Ook zal 

er gekeken worden hoeveel water er nu echt uit de 

drogers komt. 
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Figuur 1: foto van de droogkamer 
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Om in het kort de droogkamer uit te leggen, moet er 

gezegd worden dat er 8 drogers zijn waar de 

palletten met sigaren onder kunnen staan om te 

drogen. Na het drogen worden de palletten nog in 

de droogkamer gelaten terwijl deze wachten om 

naar de snijstraten te gaan. De vochtigheid van de 

sigaren wordt twee keer gemeten: eenmaal voor en 

eenmaal na het drogen. 

 

Bij de machines die het dekblad rond de sigaar 

draait, staat er een kleine 'doos' waarin de sigaren, 

nadat ze gemaakt zijn, even worden gedroogd. 

Naast de vochtevolutie, wordt ook onderzocht of de 

tijd dat de sigaren zich hierin bevinden wel nuttig is 

aangezien dit maar om een aantal minuten gaat. 

Sigaren worden in dubbele lengte gemaakt en 

moeten dus gesneden worden. Als de sigaren 

gedroogd zijn in de droogkamer en gesneden mogen 

worden, zullen de sigaren nog eens bemeten worden 

om te kijken of het vochtpercentage nog veranderd 

is. De sigaren worden in totaal dus drie keer 

gemeten. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Er zijn twee grote doelstellingen. Een eerste is 

ervoor zorgen dat de vochtigheid van de sigaren na 

het drogen binnen de gewenste grenzen ligt. Als 

tweede doelstelling moet het verschil in vochtigheid 

tussen de verschillende sigaren (boven - en 

onderkant) zoveel mogelijk verkleind worden. 

III.  RESULTATEN 

Metingen in de droogkamer: 

Er worden 8 metingen uitgevoerd waarbij de drie 

belangrijkste factoren telkens een hoge en lage 

waarde krijgen. Na deze meting wordt bepaald 

welke situatie de beste is. 

 

Uit de metingen volgt dat de sigaren het beste 

drogen bij een lange droogtijd en bij een hoge 

temperatuur en lage vochtigheid van de lucht in de 

droogkamer.  

Ook is er ook nog een andere meting uitgevoerd, 

deze keer met de deur van de droogkamer open. Dit 

zijn de resultaten: 

 

Hieruit volgt dat de sigaren veel meer gedroogd 

kunnen worden als de lucht in de droogkamer 

regelmatig ververst kan worden.  

 

Metingen van de vacuümdroger: 

Na het snijden wordt er gekeken hoe nat de sigaren 

zijn. Als deze te nat zijn, worden deze nog even in 

de vacuümdroger gestoken waar deze altijd 

ongeveer 40 minuten zullen drogen. Als deze droger 

nu gebruikt wordt in plaats van de droogkamer om 

de sigaren meteen te drogen, geeft dit de volgende 

resultaten: 

 

 
 (%) voor 

drogen 
 (%) na 
drogen 

Meting met lege 

vacuümdroger 
14,70 12,49 

Meting met volle 

vacuümdroger 
13,19 12,41 

 

Als enkel de pallet die gedroogd moet worden in de 

droger staat, droogt de pallet veel rapper dan de 

droogkamer. Zelfs als de droger helemaal vol staat, 

droogt deze nog altijd rapper dan de droogkamer. 

Een extra voordeel bij de vacuümdroger is dat de 
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sigaren overal evenveel zullen drogen, wat niet zo is 

bij de droogkamer (lucht wordt er van onder naar 

boven door gezogen terwijl in de vacuümdroger het 

vocht overal evenveel wordt uitgetrokken).  Zo zal 

het verschil in vochtigheid tussen boven-en 

onderkant van de sigaren verkleinen terwijl dit in de 

droogkamer toenam. 

 
Figuur 2: foto van de vacuümdroger 

Het nadeel van de vacuümdroger is wel dat er maar 

6 palletten tegelijk gedroogd kunnen worden. 

 

Metingen bij de sigaarmaakmachines: 

Hier werd de efficiëntie van de kleine 'dozen', die 

de sigaren drogen, bepaald. De sigaren worden 

direct na het maken eens kort gedroogd door middel 

van lucht die door de sigaren gezogen wordt. Als 

deze stap in het proces niet voldoende droogt, kan 

deze stap misschien in de toekomst weggelaten 

worden. Voorafgaand aan de meting van hoeveel de 

sigaren drogen, zal er gekeken worden hoeveel tijd 

er in de handeling moet gestoken worden om de 

sigaren daar te drogen. 

 Tijd (s) 
Tijd verplaatsen sigaren 596 

Totale tijd van handelingen 4988 

Er wordt dus bijna 13 % van de tijd gestoken in het 

verplaatsen van de sigaren. Dit komt neer op bijna 8 

minuten per uur. 

 

Nu kan er gekeken worden hoeveel de sigaren in die 

8 minuten zullen drogen. 

Soort sigaar Verschil in  relatieve 
vochtigheid (%) 

S089 3,89 

S089 3,20 

S065 2,89 

In deze drie metingen kan gezien worden dat de 

sigaren ongeveer 3% dalen in vochtigheid. Dit is in 

vergelijking met de droogkamer, waar de sigaren 

ongeveer 1% dalen in 2 uur, veel. Dus zou het beter 

zijn om dit deel van het productieproces niet over te 

laten.  

 

Metingen van de bouwdrogers in de 

droogkamer: 

Er staan 2 drogers in de droogkamer. De eerste is 

een Trotec ttk 1500. De tweede is een Dryfast 

df800. 

Uit datasheets wordt gehaald dat de eerste droger 

ongeveer 4 liter vocht per uur uit de lucht kan halen, 

de tweede kan ongeveer 2,25 liter per uur eruit 

halen. Deze waarden worden gecontroleerd om zo 

zeker te zijn dat de drogers het beoogde vocht eruit 

halen.  Samen moeten ze ongeveer 12 liter vocht in 

2 uur uit de lucht moeten halen om de relatieve 

vochtigheid van de sigaren 1% te laten zakken. dit 

zou dus net gepast moeten zijn.  

Uit de metingen volgt dat voornamelijk de Trotec 

ttk 1500 niet genoeg droogt, waarschijnlijk omdat 

bepaalde voorwaarden die in de datasheets staan, 

niet bereikt zijn. De droger staat bijvoorbeeld te 

dicht van de muur en ook het onderhoud van de 

droger is niet zoals het moet zijn.  

IV.  BESLUIT 

Om het droogproces te verbeteren zijn er drie 

mogelijkheden. Als eerste kan het huidige 

droogproces behouden blijven, maar nu zorgen dat 

de drogers op de juiste plaats worden gezet en 

controleren of het gewenste vocht uit de lucht 

gehaald wordt. Afhankelijk van hoeveel bepaalde 

palletten gedroogd moeten worden, kan er maar een 

maximaal aantal gedroogd worden. 

 

Als tweede kan er gewerkt worden met een proces 

die de lucht constant ververst waardoor de 

gebruikte, natte lucht direct afgevoerd kan worden. 

Hierdoor moeten de drogers minder drogen en zou 

er altijd met acht drogers gewerkt kunnen worden. 

Volgens de metingen zou deze methode ook een 

beter resultaat moeten opleveren voor het drogen 

van de sigaren.  Ook zullen er veel minder te natte 

sigaren in de palletten mogen zitten omdat de lucht 

in de droogkamer altijd dezelfde hoeveelheid zou 

kunnen opnemen. Er zou dus geen situatie meer 
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mogen zijn waarin de lucht veel te nat is en er geen 

vocht meer bij kan. 

 

Als derde kan er ook gebruikt gemaakt worden van 

de vacuümdroger. De vacuümdroger zorgt ervoor 

dat de relatieve vochtigheid zakt met ongeveer 1% 

in 40 minuten tijd. Dit is nog altijd evenveel als de 

droogkamer in bijna 2 uur zou kunnen bereiken. De 

sigaren zullen ook beter gedroogd worden omdat de 

boven-en onderkant evenveel droogt. 
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