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Abstract: The main objective of the article is to present the methodology of validating a 

simulation model of failures of serial production line. In case of the investigated object, 

the simulation model was tested to find technological solutions which could 

compensate for the impact of failures on the operation of important objects present on 

the line before a failures occurs.  A possible solution may be to introduce a new buffer 

or to adjust the size of existing buffers. Validation is one of the most significant stages 

in the process of constructing simulation models, as it concerns the credibility of the 

model. The article presents the use of disturbances modeling, especially breakdowns 

and micro-stoppages, in the simulation model. It also shows the statistical distribution 

applied in the model  and defines the validation measurement instrument as well as 

evaluation criteria. All these features are the major strengths of the article. 

Keywords: a simulation model, failure, validation 
 

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest pokazanie metodyki postępowania  

w procesie walidacji modelu symulacyjnego uszkodzeń linii produkcyjnej pracującej  

w układzie szeregowym. W przypadku badanego obiektu model symulacyjny był 

badany po to, aby znaleźć rozwiązania techniczne kompensujące wpływ uszkodzeń na 

pracę istotnych obiektów znajdujących się w linii przed miejscem wystąpienia 

uszkodzenia. Takimi rozwiązaniami może być wprowadzenie dodatkowego bufora lub 

dopasowanie wielkości buforów istniejących. Walidacja jest jednym z najważniejszych 

kroków w budowaniu modeli symulacyjnych, ponieważ dotyczy ona poziomu 

wiarygodności zbudowanego modelu. Najważniejszymi atutami artykułu są: 

wykorzystanie modelowania zakłóceń pracy systemu w  modelu symulacyjnym, 

pokazanie jakie rozkłady statystyczne są do tego wykorzystywane, definicja miernika 

dla walidacji i kryteriów jego oceny w modelu symulacyjnym.  
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VALIDATION OF SIMULATION MODEL  

OF THE FILLING LINE FAILURES 
 

1. Introduction  

There can be numerous causes of production line stoppages. The most common 

are: machine failures, errors committed by line operators and delays in materials, 

packaging or media supply. In that case, the efficiency of operating machines and 

an entire maintenance system becomes an important factor in assurance of 

production continuity.  

From the practical point of view, there exist numerous mathematical models that 

are base of quantitative assessment of operating technical objects. The most 

common measures derive from two general models: reliability and Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) model. Reliability model practically translates 

itself into indicators that may concern [8]:  

1) operated objects taking into account technical aspects - measures that constitute 

a results of technical state identification that is referred to particular classes of states 

2) operated objects taking into account both organizational and technical aspects -

measures resulted from identification of technical state as well as organizational 

and technical activity of maintenance service. 

The measures that concern the latter group include: 

 (Mean) Time Between Failures - (M)TBF, 

 (Mean) Time To Repair - (M)TTR - it contains reaction time spent on initiating 

maintenance action, 

 (Mean) Force Outage Time - (M)FOT - that starts from the beginning of  

a maintenance action and contains also waiting time for necessary resources. 

From the industrial point of view, in the decision making process in reliability and 

maintenance management, it not the most important to achieve certain values of the 

aforementioned indicators but to refer those measures to the key operation 

characteristics.  

Second model concerns the assessment of equipment effectiveness (OEE). OEE 

indicator evaluates how effectively machines and devices are utilized. The general 

idea standing behind is to compare the actual and ideal performance. Usually, OEE 

is calculated as a product of three indicators [7]:  

 Availability  - it represents the percentage of scheduled time that the operation 

is available to operate. The indicator takes into account losses that result from 

the events that caused the stoppage of a production process for certain period 

(often for several minutes or the time that can be registered by the system). 

Good examples of those events are machine failures or lack of supplies.  
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 Performance - it represents the speed at which the Work Center runs as  

a percentage of its designed speed. It also includes micro-stoppages.  

 Quality - it takes into account losses due to defects or rework.  

The authors would like to draw the attention to the fact that, due to the calculation 

method of OEE (that is a product of certain factors), in the described model, the 

absolute value of OEE is less important than conclusions resulting from the 

calculation itself [6]. 

In both aforementioned models, “failure” is the key term. There exist two basic 

definitions of that term: 1) Inability of a product as a whole to perform its intended 

functions; 2) Inability of  particular components to perform its intended functions 

but a product as a whole can still perform. Those examples constitute an illustration 

of how certain type of a failure might not be classified as failure, depending on the 

definition. In reality, there are numerous definitions of failure. Depending on the 

competence level and knowledge about the technical systems, companies set their 

own definitions of failures and their types. Manufacturers that put the emphasis on 

the effectiveness of their production process, monitor all types of failures and 

stoppages that impact their technical systems in order to have more control over the 

manufacturing process. 

Main purpose of this paper to demonstrate the practice in validation of simulation 

model of the failures that occur in a serial production line. Similar problem was 

discussed in [1]. In the studied object, the model was tested mainly to find 

technical solutions aimed at compensating the negative effects of failure on the 

operation of all objects located before the place at which the failure has occurred. 

This kind of solutions may include installation of an additional buffer or adjusting 

a size of existing buffers. Validation is the most important step in designing and 

building simulation models because it concerns its credibility. It is one of two steps 

that help to determine if simulation model accurately describes the real system or 

in other words, if the designed model is credible. The second step is verification, 

which refers to the internal consistency. On the other hand, validation reflects the 

relations between a model and reality. There is not full and clear compliance 

regarding the meaning of the term: “model is credible”. Generally speaking, by 

using credible model, it is possible to precisely describe the event in the real 

system. ISO 9000 standard defines validation as a confirmation that the 

requirements which define an intended use or application have been met [5]. 

Validation can be also defines as a process of establishing confidence in the 

soundness and usefulness of a model [4] or as a process by which sufficient 

confidence is established in a model to be prepared to use it for particular purpose 

[3]. Relations between both terms: validation and verification are shown in Table 1.  
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Table 1. Definitions of validation and verification 
Source Validation Verification 

Schlesinger 
et al. 1979 [9] 

substantiation that a computerized 
model within its domain of 
applicability possesses a satisfactory 
range of accuracy consistent with 
the intended application of the 
model. 

‘substantiation that a 
computerized model represents 
a conceptual model within 
specified limits of accuracy 

DoD Modeling 
and simulation 
glossary [10] 

The process of determining the 
degree to which a model or 
simulation and its associated data 
are an accurate representation of the 
real world from the perspective of 
the intended uses of the model.  
(DoDI 5000.61). 

The process of determining that 
a model or simulation 
implementation and its 
associated data accurately 
represent the developer's 
conceptual description and 
specifications.  (DoDI 5000.61) 

 

Verification is necessary but not sufficient step of validation understood  

as a process aimed at assesment of a model. In case of conducting simulative 

research, literature [2] provides the detailed description of immanent stages of that 

process. It consists of:  

 problem formulation, 

 analysis of working system, 

 analysis of input data, 

 building simulation model, 

 verification and validation, 

 planning and conducting experiments, 

 analysis of results, 

 implementation. 

The authors of this paper focus on validation stage and show in what way 

credibility of the model can be established. As it was mentioned, main goal is to 

show practice in validation process of simulation model. Main advantages of the 

model are: using model of system failures, especially failures in the simulation 

model, presenting what statistical distributions are used for that purpose, definition 

of a measure that is utilized for validation and its assessment criteria in the 

simulation model. The article is divided into 4 main chapters. In chapter 2, the 

examined model is characterized. Chapter 3 shows how failures are modeled in the 

simulation model of the filling&packaging line. In chapter 4, there are description 

of the indicator that is used for validation and the criteria used for assessment. The 

summary is included in chapter 5. 

2. Characteristics of the studied object 

Studied object is a technical system (production line) that produces finished 

cosmetic goods (cosmetic cream). The manufacturing process is realized in three 

main stages (fig. 1):  

 compounding – where raw materials are weighted according to strict recipes,  
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 mixing – where raw materials are mixed and homogenized in order to obtain 

cream of specified parameters,  

 filling and packaging – serial production line which fills cream into primary 

packaging and subsequently packs them into folding boxes and shipping boxes.  

 

 
 

Fig. 1. Production process of cosmetics  – stages. Source: own work 

 

The analysis described in this paper concerns filling and packaging stage only. The 

process begins with feeding empty jar through the transporter and ends with 

packing wrapped packets into shipping boxes and weighing. The process takes 

places on continuous production line, where machines are interconnected with 

transporters. During the material flow, there are no stoppages caused by 

transferring product from one machine to another and the line does not stop from 

the beginning of the production to its end. Line is changed-over after filling 20 000 

pieces of primary packaging units (jars) - it only affects some of the machines in 

the line. Nominally, the line can fill 120 pieces in 60 seconds. The filling starts 

with feeding jars on the conveyor and lids to the lid buffer. Both machines are 

located on 4.75 meter level. Jars and lids are transported to 0.00 meter level by 

transporters to the filling machine (see Filling machine in fig. 2). Inside the Filling 

Machine, jars move on two conveyor belts. During filling process there happen  

a few operations:  

 filling jar with cream, 

 putting sealing aluminum foil on a jar, 

 welding foil with jar, 

 putting and twisting plastic lid on a jar. 

Behind the Filling Machine there is a high capacity buffer. Capacity of the Filling 

Machine is 10 times bigger the Labeling Machine which is located behind the 

buffer. Buffer ensures production continuity. Next element of the system is the 

Labeling Machine. Its task is to stick labels on the filled jar. Maximal capacity of 

that machine is 12 pieces. Subsequent machine in the line is Folding Box Machine, 

which packs labeled jars into the folded boxes. That machine also prints batch 

number, expiration and production date. It can also fold and put a leaflet with the 

jar. Products that leave the Folding Machine enter Single Cello machine, which 

task is to wrap a box with cellophane. Production process is then continued on Foil 

Shrinking Machine, which groups three items into one packets, wraps each packet 

with thermo-shrinking foil PE/PO and moves it inside hot chamber.  

Compounding Mixing 
Filling and 

packaging 
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Next machine is Shipping Box Machine. It packs four packets into one shipping 

box and glues the box so it cannot unfold. Shipping box moves to Weighing 

machine which checks its weight and removes items do not meet the tolerated 

values. Last machine is Shipping Box Printer and Labeller that prints labels, sticks 

them on shipping boxes and scans the printed barcodes (see End:Labeller in fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Model of the filling and packaging process in FlexSim. Source: own work 

 

3. Failures of the production line in the simulation model   

Machines that operate in the examined filling and packaging line can be 

characterized by failures that can be described parametrically by TTR and TBF 

distributions. In the model two kinds of failures are considered. Failure of first kind 

are called breakdowns and they result from serious machine malfunctions such as 

bearing failure, short circuit, damage of the actuator etc.. These problems often 

require assistance of the maintenance department or 3rd party service and last 

significantly long. Failure of a second kind, called micro-stoppage, are caused by 

operational reasons (lack of packaging materials, product stuck in the machine etc.) 

or easy to fix technical problems. In the model, the criteria value differing those 

two failures is assumed to be constant and equal to 120 seconds. It is derived 

directly from the manufacturers practice. Neglecting the different natures of each 

failure kind can lead to misleading results that can impact further stages of 

modeling [1]. Figure 3 presents the comparison of the empirical distribution of 

MTTR of particular filling machine and its approximation by Weibull distribution. 

The data were captured during three month long observation. Weibull distribution 

parameters were estimated using maximum likelihood method. Despite the fact that 

the correlation coefficient r
2
 for this approximation is equal to 0.98, it can be easily 

noticed that only failures of lower values of time to repair are approximated well. 

Start: 

Filling machine 

End: 

Labeller  
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The likelihood of breakdowns is around zero as far as Weibull distribution is 

concerned. However, breakdowns of high MTTR appear more often than expected 

comparing to the approximation. Therefore, it is reasonable to treat micro-

stoppages and breakdowns as a separate groups of failures in the model. 

 

 

Fig. 3. Comparison of empirical and Weibull approximation  

of TTR distribution of all types of failures. source: [1] 
 

Distributions of TTR and TBF for breakdowns and micro-stoppages are devised 

based on data collected by installed DAQ system that monitors those types of 

events. The analyzed sample concerned three month long observation of standard  

production. DAQ gathers data from PLCs of every machine that operates in the line 

when it stops and resumes. Apart from time stamp, monitoring system provides 

information about the code of the failure. In addition, failures that last longer than 

120 seconds have to be described manually by mechanic or operator. Time 

resolution of a single failure is 1 second. Based on the collected data distributions 

of time to repair and time between failures can be easily calculated. Table 2 

summarizes the modeled objects and estimated statistical distribution that describe 

breakdowns and micro-stoppages. That table contains the abbreviations standing 

for the following statistical distributions describing breakdowns (B) and micro-

stoppages (M):   

 lognormal – log-normal (Galton) distribution, 

 cempirical – empirical distribution, 

 inversegaussian – inverse Gaussian distribution, 

 Johnsonbounded – Johnson bounded distribution, 

 Beta – Beta distribution. 
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Table 2. Summary of machines and estimated statistical distributions describing 

breakdowns and micro-stoppages. source: own work 

Name of 

an object 
Description 

Cap 

[pcs.] 
Failure distributions 

Filling 

machine  

Filling jars 

with cream 
120 

B:lognormal2(118.16432,68.548549, 1.51485,1) 

M:cemprical(„MAVNapelniaczka MTTR”,1) 

Labeller Labelling jars 12 

B:inversegaussian(117.35181,224.26358, 

34.06457,1) 

M:cempirical(„MAWEtykieciarka Pago MTTR”,1) 

Folding 

box 

machine  

Putting jars 

into folded 

boxes 

30 

B:johnsonbounded(119.04751, 5432.17052, 

2.92705, 0.66868,1) 

M:cempirical(„MAWKartoniarkaMTTR”, 1) 

Single 

cello 

machine  

Cellophaning 40 

B:johnsonbounded(130.30733,341.62041, 

0.65679,0.48126,1) 

M:beta(1.62103,129.69863,0.62559, 1.93504,1) 

Foil 

shrinking 

machine 

Wrapping and 

shrinking foil 

over 3 item 

packets 

40 

B:lognormal2(119.39103,64.85981, 1.83399,1) 

M:johnsonbounded(1.52013,125.63919, 

0.83745,0.63815,1) 

Shipping 

box 

machine 

Packing 4 

packets into 

shipping box 

48 

B:lognormal2(117.15510,69.26997, 1.42784,1) 

M:cempirical(„MAWKartoniarka Zbiorcza 

MTTR”,1) 

Schipping 

box 

labeller 

and printer 

Printing and 

labelling of 

shipping 

boxes 

24 

B:lognormal2(121.26295,78.87534, 1.24878,1) 

M:johnsonbounded(1.51009,154.43555, 

1.38520,0.56123,1) 

 

Model was created in simulation program FlexSim (www.flexsim.com). That 

simulation program was selected because of the following benefits it provides:  

 simple to be used in real 3D dimensions utilizing drag&drop technology, 

 loading production layout directly from *.dwg file to a simulated model, 

 simple to model technical systems,  

 vast library of statistical models, 

 built-in ExpertFit tool for fitting statistical distributions to empirical data. 

4. Validation of the simulation model 

In the validation process of production line simulation model, OAE (Overall Asset 

Efficiency) key performance indicator was used. This measure was devised in the 

corporation in which the analyzed production facility exists as a part of its supply 

chain. OAE was chosen as a main indicator in validation of the modeled line. OAE 

differs from the commonly used OEE as it only concerns inefficiencies due to 

technical and organizational reasons, speed reduction, losses due to cleaning and 

change-overs of the machines that are parts of the line.  

 

http://www.flexsim.com/
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OAE value is presented in percentages and calculated by applying the following 

formula: 
 

   %100
U

P
OAE ,    (1) 

where: 

   
nom

v

n
P  ,          (2) 

 

   COCMBPU         (3) 

and: 

P  -   production time, 

n  -  number of filled pieces, 

vnom -  nominal speed of the filling machine (pcs per min), 

U  -  uptime, 

B  -  time losses due to machine breakdowns, 

M  - time losses due to machine micro-stoppages, 

C  -  time losses due to cleaning of the machines, 

CO  -  time losses due to change-overs of the machines resulted from change of 

packaging type or language version for the same type of packaging. 

 

What is more, the company developed and uses its own performance measure 

called Technical Efficiency (TE, shown in percentage), which can be noted as: 
 

   %100



MBP

P
TE .     (4) 

        

By definition, that KPI is supposed to measure only technical and organizational 

causes that initiate the breakdown and micro-stoppages. It is explained by the fact 

that, time losses due to cleaning and change-over depend primarily on the 

production plan and resulted number and required time to be spent on those 

activities. The presented indicators were implemented in the described simulation 

model. 

5. Results and summary  

In order to verify the model, results obtained from simulation were compared with 

actual values. 30 simulations were conducted for each scenario: lasting 1 

production shift (455 minutes) and 2 production shifts (910 minutes) and values of 

Technical Efficiency KPI were calculated. Those values were confronted with 

actual figures that referred to the same period that was used for analysis of TTR 

and TBF (fig. 5). Those results demonstrate a good agreement between the model 

and the actual real object. Relative error did not exceed 2 percentage points, 

whereas absolute error was below 2%. 
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Fig.5. Comparison of actual and experimental results from simulations  

for Technical Efficiency KPI. Source: own work 
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WALIDACJA MODELU SYMULACYJNEGO  

USZKODZEŃ LINII NAPEŁNIANIA 
 

 

1. Wprowadzenie 

Przyczyny przestojów produkcji w zakładach przemysłowych mogą być różne. 

Najczęstsze z nich to: awarie maszyn, błędy popełniane przez operatorów oraz 

przerwy w dostawach surowców, opakowań lub mediów technologicznych. Nie 

bez znaczenia w takiej sytuacji jest efektywność działania urządzeń oraz całego 

systemu eksploatacji, która staje się jednym z ważniejszych środków zapewnienia 

ciągłości procesów produkcyjnych.  

W praktyce eksploatacyjnej istnieje wiele modeli matematycznych stanowiących 

podstawę ilościowej oceny eksploatowania obiektów technicznych. Najczęściej 

stosowane są miary wynikające z dwóch ogólnych modeli: 

modelu niezawodnościowego i modelu efektywności eksploatacyjnej OEE (Overall 

Equipment Effectiveness).  Model niezawodnościowy przekłada się praktycznie na 

wskaźniki, które mogą odnosić się do [8]: 

1) obiektów eksploatacji w ujęciu technicznym - miary stanowiące wynik 

identyfikacji stanu technicznego odniesionego do określonych klas stanów, 

2) obiektów eksploatacji w ujęciu organizacyjno-technicznym - miary wynikające 

zarówno z identyfikacji stanu technicznego, jak również działalności 

organizacyjno-ekonomicznej służb eksploatacyjnych.  

Miary niezawodnościowe przynależne do drugiej grupy obejmują m.in.: 

 średni czas pomiędzy uszkodzeniami (TBF - Mean Time Between Failures), 

 średni czas do naprawy (MTTR - Mean Time To Repair), uwzględniający czas 

reakcji na podjęcie działań naprawczych, 

 średni czas przestoju/naprawy (MFOT - Mean Force Outage Time), 

rozpoczynający się od podjęcia działań naprawczych wraz z oczekiwaniem na 

dostarczenie koniecznych zasobów. 

W praktyce przemysłowej w aspekcie wykorzystania miar niezawodnościowych  

w procesie decyzyjnym w odniesieniu do zarządzania eksploatacją i utrzymaniem 

ruchu, ważnym zadaniem jest nie tyle uzyskanie konkretnych wartości określonych 

wielkości, ale odniesienie ich do najważniejszych cech eksploatacyjnych.  

Drugi z modeli dotyczy oceny wykorzystania wyposażenia OEE (Overall 

Equipment Effectiveness). Wskaźnik OEE określa efektywność wykorzystania 

maszyn i urządzeń. Jego istota polega na porównywaniu wykorzystania maszyny 

do wykorzystania idealnego.  
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Najczęściej wskaźnik OEE obliczany jest jako iloczyn trzech czynników [7]: 

 Dostępność - Wskaźnik dostępności uwzględnia przestoje, które obejmują 

wszystkie zdarzenia, powodujące zatrzymanie procesu produkcji na pewien 

okres  (zwykle na kilkanaście minut, czyli czas możliwy do zarejestrowania). 

Przykładami takich zdarzeń są m.in.: awaria, braki materiałów. 

 Wydajność - Efektywność bierze pod uwagę straty wydajności, które 

uwzględniają wszelkie czynniki powodujące, że produkcja odbywa się  

z wydajnością mniejszą od maksymalnej. Przykładowo mogą to być 

mikroprzestoje, czy też praca ze zmniejszoną szybkością. 

 Jakość - uwzględnia wszelkie straty z powodu wyprodukowania wyrobów 

niespełniających standardów jakości, wliczając braki. 

Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na sposób obliczenia OEE 

(iloczyn wartości wskaźników cząstkowych) w przypadku tego modelu ważna jest 

nie tyle bezwzględna wartość OEE, ale wnioski wynikające ze sposobu jej 

uzyskania [6]. 

W obu przedstawionych powyżej modelach kluczowym pojęciem jest „uszkodzenie”. 

Istnieją dwie podstawowe definicje uszkodzeń: 1) Niezdolność produktu jako całości 

do wykonywania wymaganych funkcji; 2) Niezdolność poszczególnych elementów do 

wykonywania wymaganych funkcji, jednak produkt jako całość wciąż może 

wykonywać wymagane funkcje. Powyższe przykłady stanowią ilustracje tego, jak 

poszczególny tryb uszkodzeń maszyny może nie zostać zaklasyfikowany jako 

uszkodzenie, w zależności od wybranej definicji. \W rzeczywistości istnieje dużo 

więcej definicji uszkodzeń. W zależności od kompetencji i posiadanej wiedzy na temat 

pracy systemów technicznych przedsiębiorstwa ustalają własne definicje uszkodzeń  

i ich trybów realizacji. Przedsiębiorstwa, którym zależy na efektywności 

realizowanych procesów produkcyjnych, śledzą wszystkie tryby uszkodzeń oraz 

wszelkiego rodzaju przestoje eksploatowanych systemów technicznych, aby zapewnić 

kontrolę nad procesem.   

Głównym celem artykułu jest pokazanie metodyki postepowania w procesie 

walidacji modelu symulacyjnego uszkodzeń linii produkcyjnej pracującej  

w układzie szeregowym. Podobny problem rozważany był w [1]. W przypadku 

badanego obiektu model symulacyjny był badany po to, aby znaleźć rozwiązania 

techniczne kompensujące wpływ uszkodzeń na pracę istotnych obiektów 

znajdujących się w linii przed miejscem wystąpienia uszkodzenia. Takimi 

rozwiązaniami może być wprowadzenie dodatkowego bufora lub dopasowanie 

wielkości buforów istniejących. Walidacja jest jednym z najważniejszych kroków 

w budowaniu modeli symulacyjnych, ponieważ dotyczy ona poziomu 

wiarygodności zbudowanego modelu. Jest to jeden z dwóch kroków pomagających 

w ustaleniu, czy model symulacyjny poprawnie opisuje system rzeczywisty 
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poddany badaniom. Innymi słowy – czy model jest wiarygodny. Drugim krokiem 

jest weryfikacja. Dotyczy ona wewnętrznej spójności modelu, natomiast walidacja 

odnosi się do związków pomiędzy modelem a rzeczywistością. Nie ma pełnej  

i klarownej zgodności, co to znaczy, że model jest wiarygodny.  Najogólniej 

można powiedzieć,  że za pomocą wiarygodnego modelu potrafimy z dużą 

dokładnością opisać wydarzenia w systemie rzeczywistym. Norma ISO 9000 

definiuje walidację, że jest to potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu 

obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego 

zamierzonego użycia lub zastosowania [5].  

Walidację definiuje się również jako proces pozyskiwania zaufania w sensowność, 

(soundness) i użyteczność modelu [4] lub proces dochodzenia do wystarczającego 

przeświadczenia, że model jest przygotowany do użycia w pewnym szczególnym 

celu [3]. Relacje miedzy pojęciami walidacja i weryfikacja pokazuje Tabela 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie definicji pojęć walidacja i weryfikacja 

Źródło Walidacja Weryfikacja 

Schlesinger  

i in. 1979 [9] 

Sprawdzanie, czy model kompute-

rowy ma – w swojej dziedzinie 

zastosowań – wystarczający 

poziom trafności. 

Sprawdzanie, czy model 

komputerowy jest wystarczająco 

trafną reprezentacją modelu 

konceptualnego. 

Tucker i in. 

1995 [10] 

Proces rozstrzygania o stopniu, w 

jakim model jest wiernym 

odwzorowaniem rzeczywistości z 

perspektywy jego zamierzonych 

zastosowań. 

Proces rozstrzygania, czy 

implementacja modelu jest 

zgodna z opisem i specyfikacją 

jego twórcy. 

 

Weryfikacja jest etapem - koniecznym, ale nie wystarczającym - walidacji, czyli 

procesu oceny modelu. W przypadku etapów realizacji badania symulacyjnego 

literatura [2] wskazuje na występowanie konkretnych etapów – niezmienników 

tego procesu. Należą do nich: 

 sformułowanie problemu, 

 analiza działania systemu, 

 analiza danych wejściowych, 

 budowa modelu symulacyjnego, 

 weryfikacja i walidacja modelu, 

 zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentów, 

 analiza wyników, 

 wdrożenie. 

Autorzy w artykule skupiają się na etapie walidacji i pokazują w jaki sposób 

można zbudować wiarygodność modelu. Jak już wspomniano głównym celem 
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jest pokazanie metodyki postępowania w procesie walidacji modelu 

symulacyjnego. Jego najważniejszymi atutami są: wykorzystanie modelowania 

zakłóceń pracy systemu przede wszystkim uszkodzeń w modelu symulacyjnym, 

pokazanie jakie rozkłady statystyczne są do tego wykorzystywane, definicja 

miernika dla walidacji i kryteriów jego oceny w modelu symulacyjnym. 

Artykuł został podzielony na 4 główne sekcje. Rozdział 2 charakteryzuje 

badany obiekt. W  rozdziale 3 pokazano w jaki sposób zamodelowano  

w modelu symulacyjnym uszkodzenia linii napełniania i pakowania kremu 

kosmetycznego. Rozdział 4 zawiera opis miernika użytego do walidacji oraz 

kryteria oceny. Podsumowanie zawarte jest w rozdziale 5. 

2. Charakterystyka badanego obiektu 

Badany obiekt to system techniczny (linia produkcyjna), realizujący proces 

produkcji wyrobu kosmetycznego (krem). Proces realizacji wyrobu składa się  

z trzech głównych etapów (rys.1): 

 naważenia – gdzie przygotowywane są surowce w określonych ilościach 

zgodnych z recepturą danego wyrobu,  

 mieszania – gdzie realizowany jest proces łączenia surowców w celu uzyskania 

masy o określonej w specyfikacji konsystencji,  

 napełniania i pakowania – linia zajmująca się napełnianiem opakowań 

jednostkowych wyrobem i pakowaniem ich w karton.  

 

 
 

Rys. 1. Proces produkcyjny wyrobu kosmetycznego – etapy.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Przedstawiona w artykule analiza dotyczy etapu napełniania i pakowania. Proces 

rozpoczyna się od czynności podania słoika przez podajnik, a kończy na czynności 

zapakowania jednostkowych opakowań w kartony zbiorcze i kontroli masy.  

Proces jest realizowany na linii ciągłej, maszyny połączone są przenośnikami,  

w czasie całego przepływu nie ma przestojów uwzględniających przemieszczanie 

towaru z jednej maszyny na drugą i nie ma przerw od momentu uruchomienia linii 

do chwili zakończenia pracy na niej. Linia przezbrajana jest po napełnieniu średnio 

20 000 sztuk opakowań jednostkowych (słoików) – dotyczy to części maszyn. 

Nominalnie na omawianej linii można napełnić 120 sztuk w ciągu 60 sekund. 

Naważanie Mieszanie Napełnianie  

i Pakowanie 
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Proces rozpoczyna się od załadunku słoików na Podajnik oraz zakrętek do 

Zasobnika zakrętek. Obie maszyny znajdują się na poziomie 4,75 metra, skąd za 

pomocą taśm, transportowane są bezpośrednio do Napełniaczki Fillpack (Początek: 

Napełniaczka - rys.2). W Napełniaczce słoiki przemieszczają się na dwóch 

taśmach. Podczas przemieszczania Napełniaczka realizuje następujące operacje: 

 napełnienie słoika kremem, 

 nałożenie aluminiowego wieczka na słoik, 

 zgrzanie aluminiowego wieczka ze słoikiem, 

 nałożenie i zakręcenie plastikowych wieczek na słoiku. 

Za Napełniaczką znajduje się Bufor. Pojemność Napełniaczki jest 10 razy większa 

od Etykieciarki znajdującej się za Buforem. Bufor zapewnia ciągłość linii. 

Następnym elementem systemu jest Etykieciarka Pago. Zadaniem jej jest nałożenie 

etykiet na słoik z kremem. Maksymalna pojemność maszyny to 12 sztuk.  

Kolejną maszyną linii jest Kartoniarka, która pakuje słoiki w kartoniki jednostkowe, 

wkłada ulotki oraz drukuje numer partii, termin ważności oraz datę produkcji na 

kartoniku. Tak przygotowane opakowanie wpływają do Celofaniarki. Jej zadaniem jest 

owinięcie kartonu w folię celofanową. Proces kontynuowany jest w Foliarce, która 

konfekcjonuje kartony w pakiety po 3 sztuki i owija je folią termokurczliwą PE/PO. 

Następnym elementem jest Kartoniarka zbiorcza, której zadaniem jest pakowanie 

wyrobów po 4 pakiety (12 sztuk opakowań jednostkowych) w kartony zbiorcze i 

zaklejanie. Tak przygotowany karton zbiorczy wpływa bezpośrednio do Wagi. 

Sprawdza ona jego masę, i w przypadku niezgodności (niewłaściwa masa) 

automatyczne odrzuca do pojemnika z wyrobami niezgodnymi. Ostatnią maszyną w 

systemie jest Etykieciarka Schleuter (Koniec: Etykieciarka – rys.2), która drukuje 

etykiety, nakleja na karton zbiorczy i skanuje kod kreskowy. 

 
 

 

Rys. 2. Model procesu napełniania w FlexSim.  

Źródło:opracowanie własne 

Początek: 

Napełniaczka 

Koniec: 

Etykieciarka  
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3. Modelowanie uszkodzeń linii produkcyjnej w modelu symulacyjnym  

Maszyny pracujące w omawianej linii napełniająco-pakującej charakteryzują się 

zawodnością, którą można opisać w sposób parametryczny za pomocą rozkładów 

czasów trwania przestojów oraz czasów pomiędzy przestojami. W opracowanym 

modelu przestoje zostały podzielone na dwie niezależne grupy. Przestoje 

pierwszego rodzaju - nazwane awariami, powstają na skutek poważnych usterek 

maszyn, takich jak np. zatarcie łożyska, pękniecie wału głównego maszyny czy 

zwarcie instalacje elektrycznej. Przestoje te wymagają w większości przypadków 

zaangażowania udziału działu technicznego lub serwisu zewnętrznego.  

Czas trwania takiego przestoju jest z natury zdecydowanie dłuższy oraz pojawia się 

rzadziej niż ma to miejsce w przypadku przestojów drugiego rodzaju. Przestoje 

drugiego rodzaju zostały nazwane mikroprzestojami i wynikają przede wszystkim 

z problemów organizacyjnych takich jak chwilowy brak opakowania 

jednostkowego w magazynku maszyny, zablokowanie się wyrobu na pasie 

transportowym lub w maszynie lub też z drobnych usterek technicznych, które 

może naprawić operator lub mechanik liniowy. W opracowanym modelu przyjęto 

rozgraniczenie pomiędzy tymi dwoma przestojami na podstawie przyjętej praktyki 

stosowanej w przedsiębiorstwie - mikroprzestoje trwają poniżej 120 sekund. 

Negowanie odmiennej natury obu rodzajów przestojów może prowadzić do błędów 

w dalszym modelowaniu. Na rysunku 3 przedstawiono porównanie empirycznych 

rozkładów czasu wszystkich przestojów oraz jego aproksymacji rozkładem 

Weibulla. Dane, które pokazano zostały zebrane w czasie 3-miesięcznej 

obserwacji. Aproksymacja została dokonana stosując metodę największego 

prawdopodobieństwa. Pomimo faktu, że współczynnik korelacji r2 dla tej 

aproksymacji wynosi 0,98, to można zauważyć, że tylko przestoje trwające krótko 

są dobrze odwzorowane przez ten rozkład. Prawdopodobieństwo dla czasu długich 

awarii jest bliskie zeru dla aproksymowanego rozkładu awarii. Jednakże, awarie 

charakteryzujące się dużym czasem naprawy występują częściej niż mogłoby to 

wynikać z aproksymacji. Dlatego też uzasadnionym jest stosowanie dwóch 

niezależnych rodzajów uszkodzeń przy dalszym tworzeniu modelu. 

Rozkłady TTR i TBF dla awarii i mikroprzestojów zostały opracowane na 

podstawie danych otrzymanych przez system monitorujący zdarzenia tego typu, 

który został zainstalowany na omawianej linii produkcyjnej. Próbka danych 

dotyczyła 3-miesięcznej produkcji na standardowym asortymencie. System 

akwizycji danych zbiera dane ze sterownika każdej maszyny. W momencie 

zatrzymania sterownik danej maszyny wysyła sygnał do systemu monitorującego 

informując o rodzaju maszyny, kodzie błędu i chwili czasowej, w której ten błąd 

nastąpił. Analogiczny sygnał jest wysyłany, kiedy maszyna wznawia pracę.  

Dodatkowo przestoje powyżej 120 sekund muszą być szczegółowo opisane przez 

mechanika liniowego. Rozdzielczość czasowa dla wszystkich zdarzeń wynosi  

1 sekunda. 
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Rys. 3. Porównanie empirycznych rozkładów czasu wszystkich przestojów  

oraz jego aproksymacja rozkładem Weibulla. Źródlo: opracowanie własne 

 

Na podstawie danych zebranych w taki sposób opracowano aproksymowane 

rozkłady TTR i TBF. Tabela 2 zawiera zestawienie modelowanych obiektów oraz 

zastosowanych rozkładów statystycznych opisujących awarie oraz mikroprzestoje.  
 

Tabela 2. Zestawienie maszyn i rozkładów statystycznych opisujących uszkodzenia 

A i M  źródło: opracowanie własne 
Nazwa 
Obiektu Opis 

Poj 
[szt.] Czas przestoju dla uszkodzeń A i M  

Napelniacz
ka Fillpack 

Maszyna 
napełniająca 
słoiki 

120 
A:lognormal2(118.16432,68.548549, 
1.51485,1) 
M:cemprical(„MAVNapelniaczka MTTR”,1) 

Etykieciark
a Pago 

Etykietowanie 
słoików 

12 
A:inversegaussian(117.35181, 224.26358, 
34.06457,1) 
M:cempirical(„MAWEtykieciarka Pago MTTR”, 1) 

Kartoniarka 
CAM 

Opakowanie 
w kartony 
jednostkowe 

30 
A:johnsonbounded(119.04751, 5432.17052, 
2.92705,0.66868,1) 
M:cempirical(„MAWKartoniarkaMTTR”, 1) 

Celofaniarka 
Single CAM 

Foliowanie 
opakowań 
jednostkowych 

40 
A:johnsonbounded(130.30733,341.62041, 
0.65679,0.48126,1) 
M:beta(1.62103,129.69863,0.62559, 1.93504,1) 

Foliarka 
Pester 

Foliowanie 
pakietów po 3 
sztuki 

40 
A:lognormal2(119.39103,64.85981, 1.83399,1) 
M:johnsonbounded(1.52013,125.63919, 
0.83745,0.63815,1) 

Kartoniarka 
zbiorcza 
IMA 

Pakowanie 4 
pakiety w 
karton 
zbiorczy 

48 
A:lognormal2(117.15510,69.26997, 1.42784,1) 
M:cempirical(„MAWKartoniarka Zbiorcza 
MTTR”,1) 

Etykieciark
a Schleuter 

Etykietowanie 
kartonów 
zbiorczych 

24 
A:lognormal2(121.26295,78.87534, 1.24878,1) 
M:johnsonbounded(1.51009,154.43555, 
1.38520,0.56123,1) 
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W tabeli znajdują się skróty następujących rozkładów statystycznych: 

 lognormal – rozkład logarytmicznie normalny, 

 cempirical – rozkład empiryczny, 

 inversegaussian – rozkład Gaussa odwrócony, 

 Johnsonbounded – ograniczony rozkład Johnsona, 

 Beta – rozkład beta. 

Model został wykonany w programie symulacyjnym FlexSim (www.flexsim.com). 

Program ten został wybrany do modelowania ze względu na:   

 łatwość użycia w rzeczywistych wymiarach 3D z wykorzystaniem technologii 

drag & drop, 

 ładowanie layoutu bezpośrednio z formatu .dwg do modelu, 

 łatwość modelowania systemów technicznych  

 duża biblioteka rozkładów statystycznych, 

 wbudowane narzędzie ExperFit do dopasowywania rozkładów do danych 

rzeczywistych. 

4. Walidacja modelu symulacyjnego 

W procesie walidacji modelu symulacyjnego linii napełniania i pakowania wyrobu 

kosmetycznego wykorzystano wskaźnik OAE  (ang. Overall Asset Efficiency) - 

efektywność pracy linii produkcyjnych. Wskaźnik ten został opracowany  

w koncernie, w którego łańcuchu dostaw funkcjonuje badane przedsiębiorstwo. 

Został on wybrany jako główny wskaźnik w walidacji modelowanej linii. Jest on 

odmienny od wykorzystywanego powszechnie wskaźnika OEE i dotyczy on tylko 

nieefektywności związanych z przestojami techniczno-organizacyjnymi, czasową 

stałą redukcją wydajności oraz myciem i przezbrojeniem maszyn wchodzących  

w skład linii technologicznej. Wartość OAE podaje się w procentach i oblicza się 

według następującej formuły: 

   OAE=P/U∙100%               (1) 

gdzie: 

  P=  m/vnom            (2) 

  U= P+B+M+C+CO      (3) 

oraz: 

P -  czas produkcji (ang. production time), 

m -  liczba napełnionych sztuk, 

vnom -  nominalna prędkość maszyny (szt/min), 

U -  czas pracy linii - (ang. uptime), 

B -  czas awarii maszyn, 

M  - czas mikroprzestojów maszyn, 

C  -  czas mycia maszyn, 

CO  -  czas przezbrojeń maszyn ze względu na zmianę asortymentu bądź zmiany 

produkowanych wersji językowych dla jednego typu asortymentu. 

 

http://www.flexsim.com/
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Ponadto, przedsiębiorstwo stosuje wewnętrzny wskaźnik nazywany sprawnością 

techniczną (ang. technical efficiency), którego wartość, wyrażoną w procentach, 

oblicza się następująco: 

 

                    Technical Efficiency = P/(P+B+M) x 100%                              (4) 

         

Wskaźnik ten z definicji ma mierzyć tylko czynniki techniczno-organizacyjne 

związane z awariami i mikroprzestojami. Wynika to z faktu, że straty czasu 

związane z myciem i przezbrojeniem maszyn zależą przede wszystkim od planu 

produkcyjnego, i związaną z tym liczbą i czasem wymaganych zabiegów mycia  

i przezbrojeń. Tak zdefiniowane mierniki zostały zaimplementowane w modelu 

symulacyjnym. 

5. Rezultaty i podsumowanie  

Celem weryfikacji modelu porównano wyniki otrzymane w trakcie symulacji  

z wynikami rzeczywistymi. Przeprowadzono 30 symulacji każda o czasie trwania 

455 minut (jedna zmiana produkcyjna) oraz 910 minut (dwie zmiany produkcyjne), 

a następnie obliczono średnią wartość sprawności technicznej dla tych prób. 

Wyniki te zestawiono z rzeczywistą średnią wartością sprawności technicznej  

w okresie, który posłużył do analizy rozkładów TTR i TBF (rys. 5).  
  

 

Rys.5. Porównanie wyników rzeczywistych z uzyskanymi z eksperymentów 

symulacyjnych dla miernika Sprawność Techniczna 

 

Wyniki te świadczą o dużej zgodności modelu z rzeczywistym obiektem. Błąd 

względny nie przekroczył 2 punktów procentowych, natomiast błąd bezwzględny 

był poniżej wartości 2%.  
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