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Jednym z ważniejszych elementów każdego projektu bu-
dowlanego jest harmonogram prac z określonymi terminami 
jego rozpoczęcia i zakończenia, listą czynności wraz z ich po-
wiązaniami, czasami trwania, terminami rozpoczęcia oraz za-
sobami. Metoda CPM, tzw. metoda ścieżki krytycznej (Critical�
Path�Method), jest stosowana do opracowania harmonogramów 
projektów o zdeterminowanym czasie realizacji zadań skła-

dowych [11]. Metody probabilistyczne, np. PERT (Programm�
Evaluation�and�Review�Technique) są stosowane do opracowa-
nia harmonogramów projektów z uwzględnieniem losowości 
czasu realizacji zadań składowych [2,9]. Podstawy teoretyczne 
metod planowania sieciowego są oparte na teorii grafów [7]. 
Wspólną cechą wszystkich metod sieciowych jest konstrukcja 
szczególnego rodzaju grafu sieciowego, który jest podstawą ob-
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liczeń do uzyskania planu sieciowego realizacji przedsięwzięcia 
[3]. Poszczególne zdarzenia muszą następować po sobie zgod-
nie z reżimem technologicznym i względami organizacyjnymi 
[1]. Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby odwzorowania 
sieci zależności: sieć dwupunktową, w której czynności są pre-
zentowane za pomocą krawędzi grafu, a zdarzenia za pomocą 
wierzchołków oraz sieć jednopunktową, w której wierzchołki 
grafu reprezentują czynności, a krawędzie następstwa czasowe 
między czynnościami [6]. Pojawienie się modeli jednopunkto-
wych wprowadziło trzy dodatkowe rodzaje relacji: relację RR 
(rozpocznij – rozpocznij), ZZ (zakończ – zakończ) oraz budzącą 
wiele kontrowersji i praktycznie nieużywaną relację RZ (roz-
pocznij – zakończ). W każdej relacji wprowadzono możliwość 
deklarowania tzw. zwłoki (dodatniej lub ujemnej), czyli dodat-
kowego czasu, o jaki będzie opóźnione (zwłoka dodatnia) lub 
przyspieszone (zwłoka ujemna) wykonanie następnika [10]. Za-
proponowana technika „zby-passowania” sieci dwupunktowej 
w zamiarze autorów stanowić ma odpowiednik zwłoki – wpro-
wadzonej do sieci jednopunktowych.

Opracowanie harmonogramów robót budowlanych pole-
ga na rozdziale w czasie dyskretnych zasobów odnawialnych 
między uporządkowany ciąg procesów (czynności), co można 
przedstawić w postaci macierzy czasów wykonania poszczegól-
nych robót budowlanych [3]:
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gdzie:
T – łączny czas trwania cyklu inwestycyjnego,
tij – czas pracy i-tej maszyny na j-tej działce roboczej budowy (i = 1, 2, ... m; 

j = 1, 2, ... n).

Proponowany algorytm bazuje na harmonogramie, które-
go jedyną zmienną jest czas. Czasowa analiza odnawialnych 
środków produkcji nie neguje badań nad ich alokacją, jeżeli 
będą wyrażone w jednostkach czasu (R[r-g], S[m-g]), jako nor-
matywne czasy pracy i liczbie środków produkcji na działce. 
Drugorzędna rola nieodnawialnych zasobów środków produkcji 
(M) wynika z założenia niedopuszczenia do zaburzeń ich do-
staw (np. przez projektowanie placów składowych). Jest to rola 
szczegółowych harmonogramów (wykresów sprawdzających 
dostaw, zużycia i zapasu), których problematyki projektowania 
algorytm nie podejmuje. Optymalizacja kolejności realizacji za-
dań budowlanych może być przeprowadzana według różnych 
kryteriów, np. minimalnego cyklu realizacyjnego lub minimal-
nego jednostkowego kosztu planowanej produkcji [4]. Analiza 
cyklu inwestycyjnego po minimalnym czasie trwania cyklu bu-
dowy jest funkcją długości ścieżki krytycznej projektowanego 
harmonogramu, wyrażonej w jednostkach czasu:

 min: CRITT = L  (2)
gdzie:
LCRIT – długość ścieżki krytycznej harmonogramu.

Wyznaczenie drogi krytycznej, jako najdłuższego, krytycz-
nego przejścia frontu roboczego przez plan produkcyjny, polega 
na analizie czasów najwcześniejszych i najpóźniejszych wszyst-
kich czynności (procesów budowlanych), ujętych siecią zależ-
ności [5]. Szczególnym przypadkiem zdarzenia sieciowego jest 
węzeł, do którego dochodzi lub z którego wychodzi więcej niż 

jedna czynność. Fronty robót, schodzące się w węźle, docierają 
do niego w różnych momentach czasowych, generując bufory 
czasowe. Czas postoju środków produkcji (R i S) przed węzłem 
w oczekiwaniu na dojście wszystkich frontów robót jest dla wy-
konawcy budowy kosztem utraconej pracy produkcyjnej, stratą 
podnoszącą jednostkową cenę robocizny i pracy sprzętu.

Bufory węzłowe zatrzymują gotowe do użycia środki produk-
cji, nie zezwalając im na wyjście z węzła do momentu zakończe-
nia wszystkich czynności schodzących się w nim. Proponowana 
technika „by-passu”, podejmując powyższe zagadnienie, nie 
minimalizuje czasu traconego w buforze. Wprowadza natomiast 
pojęcie tzw. „by-passu węzłowego o regulowanym przepływie 
środków produkcji”, który umożliwia niektórym pomocniczym 
operacjom roboczym, tworzącym proces budowlany, obejście 
niedrożnego czasowo węzła tak, by mogły być realizowane 
w czasie trwania czynności zmierzających do analizowanego 
zdarzenia węzłowego. Po wyjściu frontu robót z tego węzła czas 
kolejnych czynności jest krótszy o operacje już wykonane „by-
passem”. Podejście takie, w odniesieniu do dwupunktowych 
modeli, eliminuje nadmierny rozrost sieci, powodowany mody-
fikacją jej struktury przez wprowadzanie podziałów wybranych 
zadań na etapy łączone czynnościami zerowymi.

PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ

Przedmiotem badań jest harmonogram ogólny budowlanego 
cyklu inwestycyjnego, oparty na dwupunktowej sieci zależności 
CPM. 

Diagram sieciowy zawiera zespolone ciągi procesów bu-
dowlanych, następujące po sobie w uporządkowanej, ściśle 
określonej względami technologicznymi kolejności.

W pierwszym etapie badań dokonano analizy reżimu tech-
nologicznego węzłów sieciowych pod kątem możliwości loka-
lizacji „by-passów” i zdefiniowania ich wag w celu niwelacji 
buforów węzłowych (rys. 1). W drugim etapie przeprowadzono 
powtórną analizę czasów sieci z „by-passami” oraz wyznaczono 
skorygowaną drogę krytyczną, niwelującą bufory węzłowe. Po-
równania długości ścieżek krytycznych przed i po zdefiniowa-
niu „by-passów” stanowi łączny efekt skrócenia harmonogramu 
budowy.

WYNIKI BADAŃ I ANALIZ SIECI
TECHNIKĄ „BY-PASSU”

 Definicja funkcji celu

Założona funkcja celu zagadnienia przejścia frontu produk-
cyjnego przez plan sieciowy polega na minimalizacji czasu bu-
forowego węzłów sieciowych. Zależność obejmuje wszystkie 
węzły sieciowe, zakładając możliwość zmiany biegu ścieżki 
krytycznej, po zdefiniowaniu w nich „by-passów”. Jeżeli jako xij 
(i = 1, 2, …, mk [mk = m + 1]; j = 1, 2, …, n) oznaczy się zmien-
ną decyzyjną, określającą przyjęcie wagi „by-passu” w węźle 
i�na proces i-j, to opisane zagadnienie definiowania „by-passów” 
w węzłach sieciowych w poszukiwaniu minimalnej ścieżki 
przejścia można zapisać w postaci funkcji celu:
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gdzie:
dij – efekt w postaci skrócenia czasu trwania czynności i-j przez „by-pass” 

w węźle i,
xij – zmienna decyzyjna (binarna), dokonująca wyboru węzłów „by-passo-

wych”.

Zagadnienie to ma następujące warunki ograniczające:
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 3) / 0,1i jB >∈<  (6)
gdzie:
tij – czas trwania czynności/procesu i-j, zgodny z podziałem na działki robo-

cze,
Bi/j – waga „by-passu”, uzależniona od strumienia przepływu operacji robo-

czych.

Warunki ograniczające funkcji celu to binarny charakter 
zmiennej decyzyjnej (4). Efekt skrócenia planu sieciowego rów-
ny jest sumie węzłów i procesów tego planu z iloczynu nałożo-
nych wag „by-passów” i czasów trwania czynności „zby-passo-
wanych” (5). Warunek (6) to waga „by-passu”, której wartość 
określona jest w przedziale od zera do jedności.

Wartość wagi „by-passu”

Waga „by-passu” wskazuje na procentową wielkość nakła-
dów rzeczowych (R,M,S), odpowiadających czasom trwania 
operacji roboczych tworzących proces budowlany. Wielkość 
ta jest regulatorem strumienia przepływu środków przez „by-
pass”, zawiera się w przedziale:

 / 0,1i jB >∈<  (7)

Wartość wagi maleje przy zwiększaniu stopnia mechanizacji 
robót budowlanych i rośnie przy wzroście operacji wykonywa-
nych siłami robocizny. Waga „by-passu” wynosi 1,00 w przy-
padku zdarzeń zwykłych, nie kumulujących buforów w węzłach. 
Waga „by-passu” redukuje czas trwania czynności rzeczywistych 
po wyjściu produkcji z węzła o wartość czasu trwania operacji 
realizowanych z „by-passem”, według wzoru (8):

 1 B
ij ijt = t′ − ,   /

B
ij i j ijt = B t⋅  (8)

gdzie:
ijt′  – zredukowany nakład czasu czynności o operacje „zby-passowane”,
B
ijt  – skrócenie planowanych nakładów czasu czynności,
Bi/j – waga „by-passu” w węźle i na czynność i-j,
tij – nakład czasu trwania czynności rzeczywistej, według klasycznego ujęcia 

CPM.

Dwupunktowa sieć z „by-passami”

Na rys. 2 przedstawiono równomierny, w myśl założeń me-
tody potokowej, diagram podziału procesów budowlanych na 
trzy działki robocze. Analiza czasowa w klasycznym ujęciu me-
tody CPM pozwala wykreślić krytyczną ścieżkę przejścia frontu 
produkcyjnego przez plan sieciowy. Przykładowo, w zdarze-
niu 9 w harmonogramie wystąpiłby pięciodniowy postój środ-
ków produkcji, czyli pięciodniowy przedział czasu potrzebny na 
dotarcie frontu produkcyjnego, jako czasu potrzebnego na wy-
konanie na działce nr 2 wykopów, by można realizować na niej 
stopy fundamentowe. Węzeł sieciowy wiąże front robót dwukry-
terialnie: do wykonania na i-tej (i = 1 , 2, ... m) działce roboczej 
j-tego (j = 1, 2, ... n) procesu budowlanego muszą być spełnione 
dwa warunki jednocześnie, tj. odnawialne zasoby środków pro-
dukcji R i S muszą zakończyć j-ty proces na działce i-1 oraz na 
i-tej działce musi być zakończony proces j-1. W analizowanym 
przykładzie stopy fundamentowe na działce nr 2 będą wykony-

Rys. 1. Oznaczenia elementów dwupunktowej sieci z „by-passami” [3, 7]
g, h, i, j, k – numery porządkowe zdarzeń, ZC – zapasy całkowite na ciągach czynności, t – czasy trwania czynności, 0/ l

iT  – najwcześniejszy/najpóźniejszy moment 
wystąpienia zdarzenia, /0lp k

ijT  – czasy najpóźniejszych początków / najwcześniejszych końców czynności



INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�5/2013  391

Ry
s. 

2.
 D

w
up

un
kt

ow
a 

„z
by

-p
as

so
w

an
a”

 si
eć

 z
al

eż
no

śc
i C

PM
 fr

ag
m

en
tu

 c
yk

lu
 in

w
es

ty
cy

jn
eg

o 
po

 a
na

liz
ie

 c
za

so
w

ej
. O

zn
ac

ze
ni

a 
w

ed
łu

g 
ry

s. 
1 

(o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
st

aw
ie

 [7
])



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�5/2013392

wane, gdy koparka wykona na tej działce roboty ziemne oraz 
z chwilą, gdy brygada cieśli i zbrojarzy zakończy ten asortyment 
robót na działce nr 1.

Poszukując optymalnego czasu skrócenia łącznego cyklu re-
alizacji inwestycji, którego wymierną oceną jest długość ścieżki 
krytycznej, zaproponowana technika wprowadza do sieci quasi-
czynności, pełniące rolę „by-passów” produkcyjnych. Łuki te ze-
zwalają oczekującym w gotowości środkom produkcji obejście 
niedrożnego węzła z buforem i wykonywanie poza podstawową 
analizą sieci zależności części operacji roboczych tworzących 
proces budowlany, najczęściej operacji przygotowawczych, np. 
montaż rusztowań elewacyjnych, prefabrykacja koszy zbroje-
niowych itp., przy braku kolizji z frontem robót oraz przy zacho-
waniu reżimu technologicznego. Po ocenie możliwości zadania 
„by-passów” w węzłach sieci zależności, zadano je dwunastu 
węzłom, definiując przy tym różne wagi. Na przykład analizo-
wany węzeł nr 9 „zby-passowano” z wagą 35%. Oznacza to, że 
po wyjściu produkcji z węzła nr 9 z czynności „by-passowej” 
9-10 pozostanie do wykonania 65% normowych nakładów, po-
dobnie w pozostałych jedenastu węzłach. Tak „zby-passowana” 
sieć zależności wymaga powtórnej analizy czasowej oraz defi-
nicji nowej ścieżki krytycznej.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy wynika, że cykl inwestycyjny 
po zadaniu „by-passów” niektórym węzłom jest o 20% krótszy. 
Zaproponowany algorytm nie niweluje buforów węzłowych 
„czasu marnotrawionego”. Wprowadza za to pojęcie „by-passu 
węzłowego o regulowanym przepływie środków produkcji”, re-
gulowanym wagą tego „by-passu” tak, aby pewne operacje mo-
gły być realizowane w czasie trwania czynności zmierzających 
do analizowanego węzła. Po wyjściu frontu robót z tego węzła 
czas kolejnych czynności jest krótszy, a więc tańszy o operacje 
już wykonane „by-passem”.

Przedstawiony algorytm wykorzystuje czas postoju roboci-
zny produkcyjnej i jednostek sprzętowych – czas strat produk-
cyjnych. Redukując łączny czas produkcji, obniża koszty stałe, 

utrzymując koszty zmienne na tym samym poziomie, gdyż nie 
zmniejsza ani nie zwiększa zasobów któregokolwiek środka 
produkcji. 
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