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Streszczenie. W pracy przedstawiono analiz  wydajno ci linii produkcyjnej do rozlewu beczkowego fi rmy KHS 
TILL metodami statystyki matematycznej do oceny logistyki materia owego wykorzystania surowca i maszyn 
zastosowano statystyczne testy istotno ci zachodzenia badawczego procesu w rocznym cyklu produkcyjnym.

S owa kluczowe: logistyka materia owa, przemys  spo ywczy, efektywno  produkcji, testy statystyczne 
istotno ci. 

WPROWADZENIE

W celu podniesienia efektywno ci procesu produkcyjnego potrzebne s  wszechstronne, 
wiarygodne i sprawdzone dane dotycz ce aktualnej wydajno ci linii produkcyjnych [Burski, 
Zaj c, Paw owski 2003; Dubeltowska 2000; Dyadichev, Kolesnikow 2010; Kroseder Hermann 
1998]. Pomiaru wydajno ci dokonuje si  w wielu przedsi biorstwach, jednak bardzo cz sto jest 
to ocena ilo ciowa pochodz ca z danych liczbowych, bez wykazania istotno ci ich zachodzenia 
na okre lonym poziomie prawdopodobie stwa [Burski, Krasowski 2000; Dubetowska 1998; 
Kunze 1998; Konseder Hermann 1999; Lewicka 1997; Blaik 1997; Radomski, Turowska 2002; 
Purzycki 2003]. Niekiedy przeprowadza si  wielop aszczyznow  analiz  [Krasowski, Krasowska 
2001] oraz ocen  wp ywania na proces technologiczno-produkcyjny metod  statystycznego nim 
sterowania zmniejszaj cego poziom istotno ci np. do 0,01 [Burski, Krasowski, Sadkowiak 2005; 
Burski, Tarasi ska 2003].

O coraz szerszym zastosowaniu statystyki matematycznej, nie tylko w in ynierii rolniczej 
[Weso owska-Janczarek, Mikos 1995], wiadczy jej wykorzystanie np. w diagnostyce laborato-
ryjnej (medycznej), [Burski 2011) w kryminalistyce, np. oceny zbioru mienia motoryzacyjnego 
[Burski 2001], czy dziedzinie przemys owo-technicznej [Arli ski i in. 2010; Belodedov i in. 2010].
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CEL I ZAKRES PRACY I PRZEDMIOT BADA

Celem niniejszej pracy by a analiza wydajno ci produkcyjnej rozlewu piwa beczkowego 
w rocznym przebiegu eksploatacji.

Obiektem bada  by a linia rozlewnicza do nape nienia beczek typu KEG fi rmy KHS TILL. 
W analizowanej technologii produkcji przedmiotem bada  by y beczki typu KEG 15, 30, 50 litrów 
do dwóch rodzajów piwa (jasne pe ne), o zawarto ci ekstraktu odpowiednio 12,2 BLG i 15,1 Blg. 

METODYKA OBLICZE  STATYSTYCZNYCH

W analizie statystycznej dotycz cej ilo ciowej oceny przebiegu eksploatacji linii rozlew-
niczej piwa w „kegi” wykorzystywano cztery rodzaje testów statystycznych [Doma ski 1990]. 

Wykorzystanie ró nych rodzajów testów wynika o z braku znajomo ci kszta tu rozk adu 
danych w populacji (normalnego Gaussa, czy asymetrycznego). Dwa testy parametryczne, typowe 
dla rozk adów symetrycznych, normalnych: test Tukey’a, a w przypadku porównania wi kszej 
liczby, test Dunkana odpowiedni do testu Tukey’a, a daj cy wi cej istotnych ró nic jednak przy 
zwi kszonym ryzyku b du statystycznego, poniewa  w wi kszo ci wyników bada  pokrywa
si  z testem Tukey’a, dlatego w tabelarycznym zestawieniu wyników bada  zosta  przedstawiony 
tylko test Tukey’a jako bardziej wiarygodny. Dwa testy niesymetryczne wykonywane w przypad-
ku wyst pienia w populacji rozk adu niesymetrycznego: test rangowanych znaków w przypadku 
porównania dwóch populacji, oraz test Kruskala-Walisa w przypadku dwu lub wi kszej liczby 
porównanych populacji.

Tabela 1. Obja nienie przyj tych oznacze  materia owych i wczesnych
Table 1. Explanation of the assumed material and early symbols

X
1

kegi o pojemno ci 501 do których rozlewano piwo o zawarto ci ekstraktu 12,2 

X
2

kegi o pojemno ci 501 do których rozlewano piwo o zawarto ci ekstraktu 15,1 

X
3

kegi o pojemno ci 301 do których rozlewano piwo o zawarto ci ekstraktu 12,2 

X
4

kegi o pojemno ci 301 do których rozlewano piwo o zawarto ci ekstraktu 15,1

X
5

kegi o pojemno ci 151 do których rozlewano piwo o zawarto ci ekstraktu 12,2

X
6

czna suma kegów rozlanych w ci gu dnia A kwarta  pierwszy B kwarta  drugi C kwarta  trzeci 

A kwarta  pierwszy e miesi c maj

B kwarta  drugi f miesi c czerwiec

C kwarta  trzeci g miesi c lipiec

D kwarta  czwarty h miesi c sierpie

a miesi c stycze i miesi c wrzesie

b miesi c luty j miesi c pa dziernik

c miesi c marzec k miesi c listopad

d miesi c kwiecie l miesi c grudzie
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W tab. 1 przedstawiono obja nienia przyj tych oznacze  materia owych xxxxxx w obli-
czeniach statystycznych. W tab. 2 przedstawiono przyk adowo konwencjonalny (liczbowy) raport 
miesi czny o wydajno ci produkcyjnej.

Tabela 2. Miesi czne dane liczbowe wydajno ci linii rozlewniczej KHS TILL
Table 2. Monthly performance fi gures of the TILL KHS fi lling line

POJEMNO 501 301 15 1 12,2

RAZEM
WYDAJNO
NOMINALNALp.

Gatunek piwa

Data
Blg 12,2 15,1 12,2 15,1

1 1 7.01 szt. 174 570 14 758 773

2 2 9.01 szt. 230 36 247 513 523

3 10.01 szt. 664 108 772 788

4 13.01 szt. 1068 36 668 247 14 2033 2074

5 14.01 szt. 340 198 12 550 561

6 15.01 szt. 356 201 72 90 719 734

7 17.01 szt. 345 108 453 462

8 21.01 szt. 478 120 36 113 747 762

9 22.01 szt. 727 72 799 815

10 23.02. szt. 634 247 22 903 921

11 27.01. szt. 634 54 688 702

12 28.01. szt. 1104 90 1194 1218

13 29.01. szt. 831 72 903 921

14 30.01. szt. 246 173 54 473 483

Razem 7831 566 2295 751 62 11505 11737

CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA WYKORZYSTANYCH TESTÓW 
ISTOTNO CI STATYSTYCZNYCH

1. Test HSD Tukey’a 

Obliczenia statystyczne testu HSD Tukey’a obejmowa y nast puj ce etapy przygotowania 
danych: 

1. Wybranie poziomu istotno ci (0,05), 
2. Uporz dkowanie rednich wed ug wielko ci,
3. Z wariancji resztkowej s-2(x) obliczenie. 
a. wariancji rednich, s-2(x) = s-2(x)/k,
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b. b du standardowego rednich s (x).

4. Wybranie warto ci t, odpowiedniej poziomowi istotno ci i stopniom swobody s-2(x).
Obliczenie dla tej warto ci / najmniej istotnej ró nicy mi dzy rednimi, 

NIR ts x 2.

5. U o enie uporz dkowanych rednich w takie grupy, dla których ró nica mi dzy dwiema 
kolejnymi rednimi jest wi ksza ni  NIR. 

6. Ka da grupa obejmuj ca jedn  lub dwie rednie by a uwa ana za odr bn  grup .
7. Dla ka dej grupy zawieraj cej wi cej ni  dwie rednie wyznaczenie redniej tej grupy  

x
m
 i ustalenie wi kszej ró nicy w grupie: d

n
 /x

1
– x

m
/. 

8. Obliczenie t dla jednego z dwóch równa  odnosz ce si  do grupy, dla grup o trzech rednich: 

( )
( )

Nd s x 0,5
t

3 0,25 1 f

−
=

+
. (1)

Dla grup o wi cej ni  trzech rednich: 

( )
( )

Nd s x 1,2lg n
t

3 0,25 1 f

′−
=

+
. (2)

9. Je li t by o wi ksze ni t odczytane z tablicy na wybranym poziomie istotno ci i przy nie-
sko czonej liczbie stopni swobody, oddzielnie od grupy redniej odpowiadaj cej (x

1
) i powtórzenie 

obliczenia brano now redni  grupow . Je li warto t by a mniejsza od t z tablicy, przyj to e
grupa jest jednorodna na wybranym poziomie istotno ci.

2. Test Kruskala-Walisa

Je eli danych jest k populacji, w których badana cecha ma rozk ad typu ci g ego o niezna-

nych odpowiednio dystrybuantach F
1
,............. , F

k
weryfi kacja hipotezy H: F

1
 = F

k
. Wobec hipotezy 

alternatywnej, e rozk ad badanej cechy nie we wszystkich populacjach jesttaki sam, opartej na 

próbkach o liczno ciach n
i
(i = l,...k) pobranych z tych populacji, zak ada si e poziom istotno ci

jest równy . Wszystkie wyniki k próbek w liczbie 
k

i

i

n n=∑ ustanowione od najmniejszej do naj-

wi kszej numerowano kolejnymi liczbami naturalnymi, tj. nadanie rangi). 

Nast pnie dla ka dej próbki oddzielnie wyznaczono sum  rang R
i
 = (i – l, ..., k). Do kon-

strukcji testu wykorzystano statystyk  Kruskala-Walisa:

( )
3

2

1

12
3  1 ,χ

=

= + +
+
∑ i

i i

R
n

n(n ) n

2

1
 (3)

który w przypadku k = 3, przy za o eniu prawdziwo ci hipotezy H, ma asymptomatyczny 
rozk ad o k – 1 = 2 stopniach swobody. Zbiorem krytycznym testu na poziomie  jest przedzia
< 2 [(1 – , k – 1), ].
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WYNIKI OBLICZE  STATYSTYCZNYCH ISTOTNO CI
WYDAJNO CI PROCESU TECHNOLOGICZNO-ROZLEWNICZEGO

Tabela 3. Wyniki oblicze  warto ci ró nic wydajno ci linii analiz  wariancji 
i testem Kruskala-Walisa w kwarta ach okresu eksploatacji linii rozlewniczej 

Table 3. The results of calculations of performance differences by the variance analysis 
and Kruskal-Wallis test in the quarterly periods of fi lling line operation

Analiza wariancji Test Kruskala-Walisa

f. wymierna p. istotno ci TAK/NIE statystyka testu p. istotno ci TAK/NIE

X1 2,27 0,0138 TAK 24,823 0,0096 TAK

X2 1,24 0,317 NIE 9,569 0,2965 NIE

X3 1,20 0,294 NIE 8,182 0,6969 NIE

X4 0,92 0,518 NIE 8,401 0,3952 NIE

X5 1,44 0,181 NIE 13,270 0,2760 NIE

X6 2,02 0,029 TAK 32,648 0,000599662 TAK

Tabela 4. Wyniki oblicze  warto ci ró nic wydajno ci linii analiz  wariancji 
i testem Kruskala-Walisa w kwarta ach okresu eksploatacji linii rozlewniczej

Table 4. The results of calculations of performance differences by the variance analysis 
and Kruskal-Wallis test in the quarterly periods of fi lling line operation

Analiza wariancji Test Kruskala-Walisa

f. wymierna p. istotno ci TAK/NIE statystyka testu p. istotno ci TAK/NIE

X1 3,54 0,0159 TAK 10,9482 0,0120 TAK

X2 2,05 0,1450 NIE 3,68907 0,15809 NIE

X3 2,36 0,0738 NIE 5,32952 0,1491 NIE

X4 0,09 0,9159 NIE 0,054727 0,9730 NIE

X5 1,41 0,2477 NIE 4,40903 0,220 NIE

X6 0,87 0,4598 NIE 9,55148 0,0227 NIE
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Tabela 5. Wyniki oblicze  warto ci ró nic wydajno ci a naliz  wariancji 
i testem Kruskala-Walisa na sumach kegów w rocznym okresie eksploatacji linii rozlewniczej 

Table 5. The results of calculations of performance differences by the variance analysis 
and Kruskal-Wallis test on the keg sums in the annual period of fi lling line operation

Analiza wariancji Test Kruskala-Walisa 

f. wymierna p. istotno ci TAK/NIE statystyka testu p. istotno ci TAK/NIE

X1 4,21 0,046 TAK 8,568 0,035 TAK

X2 2,59 0,154 NIE 4,392 0,111 NIE

X3 1,89 0,209 NIE 4,142 0,246 NIE

X4 0,41 0,678 NIE 1,165 0,558 NIE

X5 3,93 0,054 NIE 6,481 0,090 NIE

X6 1,96 0,198 NIE 5,017 0,175 NIE

Tabela 6. Wyniki oblicze  warto ci ró nic wydajno ci analiz  wariancji i testem Kruskala-Walisa 
w 6 miesi cach, w poszczególnych kwarta ach okresu eksploatacji linii rozlewniczej

Table 6. The resultant differences in performance, analysis of variance 
and Kruskal-Wallis test for 6 months in particular quarters of the fi lling line’s exploitation period

f. wymierna p. istotno ci TAK/NIE f. wymierna p. istotno ci TAK/NIE

X1

A 0,07 0,931 NIE

X4

A 0,51 0,628 NIE

B 2,67 0,079 NIE C 3,10 0,089 NIE

C 3,03 0,057 NIE D 0,83 0,474 NIE

D 0,75 0,482 NIE

X5

A 2,38 0,173 NIE

X2

A 3,80 0,858 NIE B 2,27 0,127 NIE

C 1,07 0,37 NIE C 0,0 0,998 NIE

D 0,24 0,793 NIE D 6,83 0,037 TAK

X3

A 0,48 0,62 NIE

X6

A 1,30 0,286 NIE

B 1,03 0,366 NIE B 3,88 0,027 TAK

C 0,34 0,716 NIE C 3,16 0,050 TAK

D 0,58 0,566 NIE D 1,94 0,158 NIE



57BADANIA EKSPLOATACYJNE LINII ROZLEWNICZEJ FIRMY KHS 

Tabela 7. Test Kruskala-Wallisa istotno ci ró nic wg poziomów czynnika „kwarta ów” (przyk ad oblicze )
Table 7. Kruskal-Wallis test of difference signifi cance by levels of quarter factor (exemplary calculation)

Grupa Liczebno  próby rednia rang

A 3 3,0

B 3 10,0

C 3 9,0

D 3 4,0

statystyka testu = 10,1525     p. istotno ci = 0,0014 < 0,s05

Tabela 8. Obliczanie istotno ci statystycznej produkcji pomi dzy kwarta ami, wg HSD Tukey’a 
Table 8. Calculation of the statistical signifi cance of production between quarters, 

according to Tukey’s HSD

Statystyka
sumacyjna
dla:

Ró nica rednich
zale nych od rodzaju 
czynników

Warto  ró nicy
rednich

Najmniejsza istotna 
ró nica Tukey’a (NIR)

Liczebno
obserwacji

Istotno
Tak/Nie

X
1

A – B -121,57 158,27 34/50 NIE

A – C -58,16 157,03 34/52 NIE

A – D 64,4 170,27 34/36 NIE

B – C 63,40 141,02 50/52 NIE

B – D *186,01 155,63 50/36 TAK

C – D 122,60 154,37 52/36 NIE

X
2

A – C -99,6 128,37 9/15 NIE

A – D -31,36 136,85 9/11 NIE

C – D 68,23 120,86 15/11 NIE

X
3

A – B 5,40 138,49 27/47 NIE

A – C 4,99 136,49 27/51 NIE

A – D -118,55 154,68 27/28 NIE

B – C -0,41 115,96 47/51 NIE

B – D -123,96 136,91 47/28 NIE

C – D -123,55 134,89 51/28 NIE

X
4

A – C 12,26 72,35 8/13 NIE

A – D 7,6 76,37 8/10 NIE

C – D -4,66 67,72 13/10 NIE

X
5

A – B 1,37 6,07 9/25 NIE
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Statystyka
sumacyjna
dla:

Ró nica rednich
zale nych od rodzaju 
czynników

Warto  ró nicy
rednich

Najmniejsza istotna 
ró nica Tukey’a (NIR)

Liczebno
obserwacji

Istotno
Tak/Nie

A – C 1,95 5,99 9/28 NIE

A – D -2,72 7,59 9/8 NIE

B – C 0,57 4,30 25/28 NIE

B – D -4,10 6,35 25/8 NIE

C – D -4,67 6,26 28/8 NIE

X6 A – B -96,33 203,06 36/50 NIE

A – C -102,03 199,88 36/54 NIE

A – D -26,30 216,06 36/38 NIE

B – C -5,69 182,32 50/54 NIE

B – D 70,03 199,93 50/38 NIE

C – D 75,73 196,70 54/38 NIE

*oznacza ró nic  statystycznie istotn

Tabela 9. Test porówna  wielokrotnych wg poziomów czynnika kwarta u (przyk ad oblicze )
Table 9. Test of multiple comparisons by levels of quarter factor (exemplary calculation)

Metoda: 95,0 procentowy przedzia  HSD Tukey’a

A 3 6239,33 X

D 3 6520,67 X

C 3 10550,7 X

B 3 11201,7 X

Kontrast Ró nica +/ – Granice (NIR)

A – B -4962,33
5760,34

A – C -4311,33
5760,34

A – D -281,333
5760,34

B – C 651,0 5760,34

B – D 4681,0 5760,34

C – D 4030,0 5760,34

istotne – „TAK”
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MATEMATYCZNA ANALIZ  WYNIKÓW BADA
EKSPLOATACYJNYCH LINII ROZLEWNICZEJ 

W przeprowadzonej statystyce matematycznej, na podstawie wyników badania porównaw-
czego wyci ga si  wnioski dotycz ce badanej cechy w ca ej populacji. Do najwa niejszych form 
wnioskowania statystycznego nale : estymacja (ocena nieznanych parametrów b d  ich funkcji, 
które charakteryzuj  rozk ad badanej cechy populacji) oraz weryfi kacja (badanie prawid owo ci) 
postawionych hipotez statystycznych. „Hipotez  statystyczn  nazywamy ka de przypuszczenie 
dotycz ce nieznanego rozk adu badanej cechy populacji, o prawid owo ci lub fa szywo ci ka -
dego wnioskuje si  na podstawie pobranej próbki”. Przypuszczenia te dotycz  najcz ciej postaci 
rozk adu lub warto ci jego parametrów. Weryfi kacj  postawionych hipotez statystycznych prze-
prowadzono na podstawie wyników próby losowej. Metoda post powania, która ka dej mo liwej 
realizacji próbki przyporz dkowuje – z ustalonym prawdopodobie stwem – decyzj  przyj cia lub 
odrzucenia sprawdzonej hipotezy nazywa si  testem statystycznym. 

W oparciu o powy sze za o enia przeprowadzono weryfi kacj  postawionych hipotez staty-
stycznych uzyskanych na podstawie wyników losowej próby. W tab. 9–10 przedstawiono wybrane 
wyniki oblicze  istotno ci zastosowanych testów.

Przeprowadzona analiza testów istotno ci ró nic pomi dzy sumaryczn  wydajno ci  eks-
ploatacyjn  (materia ow  X), dane zamieszczone w tab. 5 wykaza y istotne ró nice w zakresie 
produkcji kegów – X

1
 o pojemno ci 50 l, oraz ca kowitej produkcji materia owej (X

o
) wg analizy 

wariancji i testu Kruskala-Walisa. W zwi zku z wykazaniem testem HSD Tukey’a jednorodno ci
homogenicznej dla tej jednostki obliczeniowej (tab. 9), przeprowadzono dodatkowe obliczenia testem 
Duncana. Wykaza  on istotne ró nice w postaci 3 grup homogetycznych, pomi dzy kwarta em 
zimowym (A), letnim (B) oraz jesiennym (D). Uzyskano wi cej istotnych ró nic w wydajno ci
produkcji, ale przy wi kszym ryzyku b du statystycznego.

Dla wydajno ci eksploatacyjnej materia owej (sumarycznej) dotycz cej wydajno ci pozosta-
ych podmiotów obliczeniowych (x

2
 – x

5
) wszystkie zastosowane testy statystyczne nie wykaza y

istotnych ró nic eksploatacyjnych (tab. 4).
Obliczenia dotycz ce istotno ci ró nic pomi dzy dniami produkcji w kwarta ach A, B, C, 

D wykaza y istotne ró nice dla X
1
 w analizie wariancji, te cie HSD Tykey’a (2 grupy homogene-

tyczne) oraz te cie Kruskala-Walisa.
W podobnej analizie istotno ci ró nic pomi dzy miesi cami produkcji (a – l), w poszcze-

gólnych kwarta ach (A – D) istotno  ró nic wyst pi a dla kegów o pojemno ci X1, w kwartale 
C (tab. 3) w analizie wariancji (ró nica minimalna) i te cie HSD Tukey’a (2 grupy homogenicz-
ne). Ponadto wyst pi y istotne ró nice poszczególnych testów dla kegów o pojemno ci 15 l (X

5
)

w kwartale B i w kwartale C (tab. 6).
Reasumuj c najbardziej istotne ró nice w wydajno ci produkcji dotyczy y pojemno ci 

materia owej kegów o pojemno ci 50 l piwa o zawarto ci 12,2 Blg, zarówno w produkcji nocnej, 
jak i dziennej wydajno ci.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podstawowym zagadnieniem w eksploatacji linii rozlewniczej jest kontrola wydajno ci 
eksploatacyjnej oraz analiza wp ywu ró nych czynników organizacyjnych, programowych i poza 
programowych.

Wydajno  eksploatacyjn  najcz ciej okre laj  warto ci liczbowe zawarte w dziennych 
(zmianowych) zespo ach). Jednak coraz cz ciej zaleca si  stosowanie oceny efektywno ci przez 
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bie ce ledzenie (w czasie rzeczywistym) przestojów parku maszynowego [Purzycki 2003] jako 
tzw. wydajno ci czasowej. Jest to jednak analiza pracoch onna nie zawieraj ca oceny zmian dyna-
micznych produkcji na okre lonym poziomie prawdopodobie stwa ich wyst powania. Wska nik 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest tylko rejestratorem zdarze , wi kszy jest efekt metod 
statystycznego sterowania produkcj  umo liwiaj cy podnoszenie progu wydajno ci od poziomu 
0,05 do 0,01.

Przeprowadzone badania, których wyniki zosta y ograniczone z uwagi na przyj ty zakres 
opracowania, pozwoli y na wyprowadzenie nast puj cych wniosków:

– wydajno  linii produkcyjnej w znacznym stopniu zale y od zapotrzebowania na rynku 
zbytu , z czym wi  si  istotne ró nice wydajno ci pomi dzy kwarta ami produkcji,

– na wydajno  linii produkcyjnej maj  wp yw planowane przestoje i naprawy oraz jej 
konserwacje, które powinny wi za  si ci le z kresami mniejszego zapotrzebowania,

– rozlewanie piwa do beczek o ró nej pojemno ci (50, 30 i 15 l) powoduje obni enie 
wydajno ci linii o 5%,

– straty wynikaj ce z ka dorazowego uruchamiania linii rozlewniczej zwi zane niedo-
pe nieniem beczek powoduj  zmniejszenie je wydajno ci o 2%,

– konkurencja na rynku konsumenckim ze strony rozlewu punktowego i butelkowego 
powoduj  ograniczenie nominalnej wydajno ci linii rozlewu beczkowego,

– wyniki analizy statystycznej i czasowej wydajno ci linii rozlewniczej w rocznym okresie 
produkcji, pomimo stwierdzonych istotnych ró nic, wiadczy y o rytmiczno ci produkcji 
w badanym zak adzie produkcyjnym.

Coraz powszechniejsza kultura picia piwa tzw. kufl owego daje dwie mo liwo ci rozwoju tej 
ga zi produkcyjnej w browarach, a zastosowanie matematycznych testów istotno ci do analizy 
procesu technologicznego powinno powodowa  obni anie si  kosztów produkcji i wzrost jej jako ci.
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RESEARCH ON KHS COMPANY BARREL-FILLING LINE IN VIEW 
OF MATERIAL LOGISTICS IN A PRODUCTION ENTERPRISE

Summary. The paper presents an analysis of the effectiveness of barrel-fi lling production line in the com-
pany KHS TILL, using the methods of mathematical statistics to evaluate the logistics of raw materials and 
machinery. Statistical signifi cance tests were applied in the research process in the annual production cycle.

Keywords: material logistics, food industry, production effi ciency, statistical tests of signifi cance.


