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Podstawowym zadaniem harmonogramu budowlanego jest ustalenie terminów realiza-
cji poszczególnych procesów w sposób zapewniający osiągnięcie załoŜonych celów przedsię-
wzięcia. Istnieje wiele metod harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych w warunkach 
deterministycznych, jednak realizacja przedsięwzięć jest podatna na oddziaływanie róŜnych 
czynników ryzyka, co moŜe prowadzić do dezaktualizacji wcześniej opracowanych planów, spo-
rządzanych tymi metodami. W artykule jest prezentowana metoda tworzenia harmonogramów 
budowlanych odpornych na zakłócenia realizacyjne, polegająca na alokacji zapasu czasu cią-
gów czynności w postaci buforów czasu. Wielkość buforów jest określana na podstawie badań 
symulacyjnych i z zastosowaniem programowania matematycznego. Stabilność harmonogramu 
opracowanego w przykładzie z wykorzystaniem proponowanej metody porównano z wynikami 
uzyskanymi przy zastosowaniu innej znanej metody heurystycznej.  
 
 
Słowa kluczowe: harmonogramowanie, metody odporne, bufory czasu, zarządzanie ryzykiem, 
programowanie liniowe 
 
 

WPROWADZENIE  

Większość dotychczasowych prac z zakresu harmonogramowania koncentrowa-
ła się na modelowaniu przedsięwzięć i poszukiwaniu dokładnych oraz heurystycznych 
metod rozwiązywania modeli, w celu projektowania optymalnych (lub suboptymal-
nych) harmonogramów realizacji. Stosowano róŜne kryteria optymalizacji planów          
i uwzględniano ograniczenia występujące w produkcji w róŜnych działach gospodarki, 
przy czym większość opracowanych modeli i metod harmonogramowania ma zastoso-
wanie w deterministycznych warunkach realizacji [5, 9, 10, 12, 15]. 

ZałoŜenie, Ŝe wszystkie czynniki oddziaływujące na przebieg wykonania proce-
sów (w szczególności wpływające na czas i koszt) są znane i niezmienne, znacznie uła-
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twia modelowanie złoŜonych przedsięwzięć, jednak tak opracowane harmonogramy są 
podatne na dezaktualizację w rzeczywistych warunkach realizacji. Szczególnie dotyczy 
to produkcji budowlanej [11], której specyficzne cechy (zmienne fronty robót, oddzia-
ływanie warunków atmosferycznych, zmienność produktu, współpraca wielu wyko-
nawców wymagająca koordynacji itd.) znacznie odróŜniają ją od masowej produkcji 
przemysłowej, powtarzanej w stabilnych warunkach techniczno-organizacyjnych.        
W przypadku, gdy prawdopodobieństwo stanu tych warunków moŜna określić (np. na 
podstawie analizy danych z przeszłości), projekt realizacji powinien być opracowany 
dla dopuszczalnego poziomu ryzyka. W stanie niepewności naleŜy dąŜyć do wypraco-
wania strategii działania, ograniczającej negatywny wpływ zakłóceń na przebieg wyko-
nania zadań. 

Losowy charakter uwarunkowań realizacyjnych decyduje w duŜej mierze o wy-
nikach działalności i sukcesie przedsięwzięcia [2, 17]. Na skutek nieuwzględnienia 
czynników mogących oddziaływać negatywnie, optymalny harmonogram opracowany 
przy załoŜeniu warunków deterministycznych, bez uwzględnienia moŜliwych zakłóceń, 
nie zapewnia osiągnięcia celów i rezultatów w stopniu wcześniej zaplanowanym. Z tych 
względów od kilkudziesięciu lat problem uwzględnienia czynników ryzyka i niepewno-
ści w planowaniu przedsięwzięć jest przedmiotem wielu badań, poczynając od lat 50. 
XX w., kiedy opracowano metodę PERT [3, 4, 12]. 

Idealny harmonogram powinien zapewnić uzyskanie kompromisu między tzw. 
stabilnością rozwiązania (solution robustness) i stabilnością wyniku (quality robust-
ness). Pierwszy cel jest równowaŜny minimalizacji odchyleń rzeczywistych terminów 
(kosztów) realizacji poszczególnych procesów i terminów zaplanowanych. Drugi – od-
chyleń rzeczywistego i zaplanowanego terminu zakończenia (kosztu realizacji) przed-
sięwzięcia [20]. Podejście zmierzające do opracowania harmonogramów odpornych na 
zakłócenia (stabilnych), określane mianem proaktywnego, jest oceniane w literaturze 
przedmiotu jako bardziej efektywne od postępowania reaktywnego, polegającego na 
aktualizacji harmonogramów, gdy w trakcie realizacji wystąpią zakłócenia wymagające 
zmian wcześniej sporządzonych planów. 

DąŜenie do zapewnienia odporności harmonogramów przebiegu wykonania po-
szczególnych zadań wynika m.in. z następujących powodów: 

1. Zawieranie kontraktów z podwykonawcami wymaga wcześniejszej akceptacji in-
westora i ustaleń terminów ich zatrudnienia. 

2. Racjonalna gospodarka zasobami przedsiębiorstwa wymaga dysponowania pla-
nami pracy lub zapotrzebowania [8]. 

3. Zapewnienie terminowych dostaw materiałów budowlanych i redukcja kosztów 
magazynowania (szczególnie elementów specjalnych konstrukcji inŜynierskich 
realizowanych na zamówienie) wymaga koordynacji harmonogramu budowy       
z harmonogramem produkcji. 

4. Za opóźnienia w realizacji etapów i całego przedsięwzięcia wykonawca coraz 
częściej płaci kary umowne. 

Powszechnie stosowanym sposobem zwiększania odporności harmonogramów  
z ustalonym terminem dyrektywnym zakończenia jest alokacją buforów czasu. 

 



Piotr JAŚKOWSKI, Sławomir BIRUK 

 368

1. PRZEGLĄD LITERATURY 

Celem stosowania buforów czasu jest zapewnienie terminowej realizacji po-
szczególnych procesów, etapów lub całego przedsięwzięcia. Istotnym problemem jest 
określenie wielkości buforów czasu i ich lokalizacji w harmonogramie. Dotychczasowe 
sposoby alokacji buforów, stosowane w praktyce zarządzania przedsięwzięciami, są 
przez wielu naukowców i praktyków krytykowane. 

W koncepcji łańcuchów krytycznych Goldratta [7], bazującej na teorii ograni-
czeń (Theory of Constraints – TOC) i określanej mianem CC/BM (Critical Chain Sche-
duling and Buffer Management) lub CCPM (Critical Chain Project Management), wy-
róŜniono trzy rodzaje buforów czasu, ze względu na ich funkcję w harmonogramie. Bu-
for przedsięwzięcia jest umieszczany na końcu łańcucha krytycznego (łańcuch krytycz-
ny jest definiowany jako zbiór kolejno wykonywanych procesów w modelu sieciowym, 
determinujących czas realizacji całego przedsięwzięcia; ich kolejność wynika z zaleŜ-
ności technologicznych oraz dostępności zasobów). Jego funkcją jest zabezpieczanie 
terminu zakończenia przedsięwzięcia przed dezaktualizacją. Zadaniem buforów zasila-
jących jest ochrona przed opóźnieniami rozpoczynania procesów z łańcucha krytyczne-
go, które mogą wynikać z nieterminowości wykonania procesów niekrytycznych. 
Umieszcza się je na końcach ciągów procesów dochodzących do łańcucha krytycznego. 
Bufory zasobów są rozmieszczone wzdłuŜ łańcucha krytycznego, w celu zapewnienia 
dostępności zasobów w momentach rozpoczynania procesów krytycznych. Czasy wy-
konania wszystkich procesów w harmonogramie są ustalane jako równe medianie roz-
kładów zmiennych losowych. 

Wprowadzenie bufora przedsięwzięcia moŜe jednak prowadzić do zbędnego 
wydłuŜenia terminu zakończenia, natomiast bufory zasilające nie chronią przed propa-
gacją zakłóceń [21]. Koncepcja łańcucha krytycznego Goldratta nie umoŜliwia precy-
zyjnego określenia terminów realizacji poszczególnych procesów – podobnie jak w me-
todzie PERT procesy rozpoczynają się w momencie zakończenia poprzedników. 

W odróŜnieniu od wyŜej przedstawionej koncepcji, autorzy artykułu zakładają, 
Ŝe wszystkie procesy (lub tylko niektóre) mogą rozpocząć się nie wcześniej niŜ w usta-
lonym w harmonogramie terminie. Taką politykę harmonogramowania określa się       
w literaturze mianem railway (kolejowej), a opracowany przy jej uwzględnieniu har-
monogram ma charakter „rozkładu jazdy”. 

Bufory czasu w harmonogramach sporządzanych tradycyjnymi metodami 
umieszczane są na końcach procesów i stanowią integralną część przewidywanego cza-
su ich wykonania (tzw. kontyngencja czasu) [16]. Czas wykonania procesu – jeŜeli zna-
ny jest rozkład zmiennej losowej – przewiduje się, zakładając akceptowany poziom 
prawdopodobieństwa jego nieprzekroczenia. Takie podejście moŜe prowadzić do wy-
stąpienia tzw. „syndromu studenta” – sytuacji, w której wykonawca odkłada rozpoczę-
cie zadania na najpóźniejszy moŜliwy termin. Bufor czasu w tym przypadku nie chroni 
terminów rozpoczęcia procesów następujących i nie przeciwdziała propagacji zakłóceń 
w harmonogramie. Z tych powodów zaleca się lokalizację buforów czasu przed termi-
nami rozpoczynania procesów [8, 16, 19]. 

Wielkość kontyngencji określa się na podstawie doświadczenia projektanta, za-
zwyczaj w sposób wskaźnikowy – jako frakcję (jednakową dla wszystkich procesów) 
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czasu obliczonego na podstawie norm pracochłonności [16]. Przy ustalaniu wielkości 
buforów umieszczonych przed terminem rozpoczęcia procesu naleŜy uwzględnić: 

− podatność na wpływ zjawisk losowych procesów poprzedzających (co wpły-
wa na prawdopodobieństwo rozpoczęcia procesu w załoŜonym terminie); 

− jednostkowy koszt (wagę) opóźnienia rozpoczęcia procesu. 

Ocena jakości odpornego harmonogramu jest dokonywana w literaturze na pod-
stawie mierników odzwierciedlających brak podatności harmonogramu na dezaktuali-
zację i zmianę jego parametrów w przypadku wystąpienia zakłóceń [6]. Nie istnieje 
jednak zgodność w zakresie stosowanej terminologii i wskaźników oceny stabilności     
i odporności. Al–Fawzan i Haouari [1] stabilność planu definiują jako zdolność do zre-
alizowania przedsięwzięcia bez zmian terminów rozpoczynania procesów określonych 
w harmonogramie. Jako miernik stabilności zaproponowali sumę zapasów swobodnych 
procesów w modelu sieciowym przedsięwzięcia z terminem dyrektywnym większym od 
minimalnego. Kobylański i Kuchta [13] twierdzą, Ŝe lepszym miernikiem jest minimal-
na wartość zapasu swobodnego procesów (lub minimalny iloraz zapasu swobodnego     
i przewidywanego czasu wykonania procesu). Maksymalizacja minimalnej wartości 
przydzielonego zapasu swobodnego ma zwiększyć zarówno stabilność rozwiązania, jak 
i stabilność wyników (termin zakończenia przedsięwzięcia). W tym ujęciu nie jest ko-
nieczne – jak w dwukryterialnym modelu Al–Fawzana i Haouari’ego [1] – określanie 
waŜności kryteriów czasu realizacji przedsięwzięcia i stabilności rozwiązania.  

Herroelen i Leus [8] oraz Van de Vonder et al. [20, 21] uwaŜają, Ŝe harmono-
gram odporny z ustalonym terminem zakończenia powinien zapewnić minimalizację 
funkcji kosztu niestabilności, definiowanej jako waŜona suma wartości oczekiwanych 
odchyleń między przewidzianymi w harmonogramie terminami rozpoczęcia procesów  
a odpowiadającymi im zmiennymi losowymi. 

Model optymalizacyjny problemu określania wielkości buforów czasu w przy-
padku dyskretnych zakłóceń jednego procesu zaprezentowano w pracy [8]. Ze względu 
na złoŜoność problemów praktycznych (wiele moŜliwych zakłóceń róŜnych procesów) 
wydaje się niecelowe poszukiwanie dokładnych rozwiązań optymalnych. ZłoŜoność 
obliczeniowa niektórych heurystyk i metaheurystyk prezentowanych w literaturze 
przedmiotu ogranicza ich zakres zastosowań nawet tylko do małych problemów testo-
wych [19]. 

Do najbardziej znanych algorytmów umoŜliwiających określenie wielkości bu-
forów naleŜą heurystyki [8, 20, 21]: 

a) zaadaptowanego wskaźnika zapasu (adapted float factor) oraz wskaźnika zapasu 
zaleŜnego od przepływu zasobów (resource flow dependent float factor); 

b) wirtualnego wydłuŜania czasu czynności (virtual activity duration extension); 

c) krytyczności (starting time criticality).  

W algorytmie heurystycznym (a) wielkość buforów umieszczanych przed termi-
nami rozpoczynania procesów jest określana na podstawie wag (kosztów jednostko-
wych opóźnień) procesów, nie jest wykorzystywana przy tym informacja o rozkładach 
czasu ich wykonania. Koncepcja wskaźnika zapasu została wprowadzona w oryginale 
przez Taveresa et al. [18] w celu opóźniania terminów rozpoczynania procesów (w sto-
sunku do najwcześniejszych) o stałą frakcję zapasu całkowitego – dzięki czemu kosz-
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tem zwiększenia ryzyka niedotrzymania terminu zakończenia przedsięwzięcia moŜna 
zredukować dyskontowane koszty realizacji. Termin rozpoczęcia procesu j określa się 
w sposób następujący: ( ) jjjj floatUss ⋅+= α , gdzie ( )Usj  oznacza najwcześniejszy 

termin rozpoczęcia procesu j w bazowym harmonogramie (dla wartości oczekiwanych 
czasów wykonania procesów), jα  – wskaźnik zapasu, floatj – całkowity zapas czasu 

procesu j. Wskaźniki zapasu oblicza się ze wzoru: )/( jjjj λββα += , gdzie jβ  – jest 

sumą wag procesu j oraz procesów go poprzedzających, leŜących na drogach przebiega-
jących w modelu sieciowym od wierzchołka początkowego do końcowego, zawierają-
cych proces j, jλ  – jest sumą wag procesów następujących po procesie j, leŜących na 

drogach przebiegających w modelu sieciowym od wierzchołka początkowego do koń-
cowego, zawierających proces j. 

W algorytmie heurystycznym (b) w kaŜdej iteracji wybierany jest proces o naj-
większej wartości odchylenia standardowego zmiennej losowej czasu jego wykonania   
i jest dokonywane jednostkowe wydłuŜenie jego czasu (wirtualne – tylko w celu okre-
ślenia wielkości bufora). Po kaŜdej iteracji są aktualizowane terminy rozpoczęcia proce-
sów w modelu sieciowym i za pomocą symulacji jest określany koszt niestabilności 
harmonogramu. 

Algorytm heurystyczny (c) polega na iteracyjnym zwiększaniu bufora czasu 
procesu najbardziej krytycznego o jednostkę, o ile prowadzi to do redukcji kosztu nie-
stabilności – określanego na podstawie badań symulacyjnych. Miarą krytyczności pro-
cesów jest iloczyn prawdopodobieństwa jego nierozpoczęcia w zaplanowanym terminie 
i jednostkowego kosztu opóźnienia. Wartość prawdopodobieństwa jest obliczana przy 
załoŜeniu, Ŝe to opóźnienie jest spowodowane wydłuŜeniem czasu tylko jednej czynno-
ści poprzedzającej.  

Ocena jakości wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu heurystyk (a)–(c) do-
wodzi, Ŝe najlepsze rezultaty są uzyskiwane wówczas, gdy wielkość buforu jest okre-
ślana zarówno na podstawie wag procesów (kosztów jednostkowych przesunięć termi-
nów), jak i informacji o moŜliwej zmienności czasów wykonania procesów poprzedza-
jących [19]. 

2. PROPONOWANA METODA OKRE ŚLANIA WIELKO ŚCI BUFORÓW CZASU 

W proponowanej metodzie przyjęto następujące załoŜenia: 

− Przedsięwzięcie jest modelowane za pomocą skierowanego, niecyklicznego    
i spójnego unigrafu EVG ,= , bez pętli, w którym wyróŜniono jeden wierz-

chołek początkowy i jeden końcowy. { }nV ,,, K21=  jest zbiorem wierzchoł-
ków grafu (procesów budowlanych), VVE ×⊂  to relacja dwuczłonowa 
określająca zaleŜności kolejnościowe między procesami (łuki grafu). 

− Czas realizacji procesu (oprócz fikcyjnych: początku i końca) jest zmienną 
losową, której parametry oszacowano z uwzględnieniem wyników analizy       
i oceny wpływu czynników ryzyka (np. jak w metodzie PERT lub MOCRA 
[17], umoŜliwiającej alokację skwantyfikowanego ryzyka w harmonogramie). 
Analiza modelu sieciowego w funkcji czasu (przeprowadzona dla planowa-
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nych czasów realizacji procesów dj, równych wartościom oczekiwanym 
zmiennych losowych) umoŜliwia utworzenie harmonogramu bazowego. 

− Procesom moŜe być przypisany cj – jednostkowy koszt opóźnień ich termi-
nów rozpoczęcia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie ba-
zowym. Procesy, dla których 0>jc  rozpoczynają się zgodnie z polityką ra-

ilway – nie wcześniej niŜ w terminie ustalonym w harmonogramie. Taka poli-
tyka moŜe być równieŜ stosowana w przypadku pozostałych procesów. 

− Celem metody jest zaprojektowanie odpornego harmonogramu dla ustalone-
go dyrektywnego terminu zakończenia przedsięwzięcia dT , dla którego funk-

cja kosztu niestabilności ( )∑
=

−=
n

j
jjj

sEcC
1

s  jest minimalna (sj – zmienna lo-

sowa terminu rozpoczęcia procesu j, sj – termin rozpoczęcia określony          
w harmonogramie bazowym). 

Zadaniem buforów czasu δj jest zabezpieczanie przed propagacją zakłóceń        
w harmonogramie. Wielkość buforów czasu w proponowanej metodzie jest określana    
z uwzględnieniem jednostkowych kosztów opóźnień procesów i oczekiwanej wartości 
przesunięcia ich rozpoczęcia w stosunku do terminów w harmonogramie bazowym. 

Wielkość buforów jest określana według procedury obejmującej następujące 
etapy: 

1. Obliczenie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia minT , najwcześniejszych 

terminów rozpoczynania wszystkich procesów 0
js  i ich całkowitego zapasu czasu 

0
jfloat  na podstawie harmonogramu bazowego sporządzonego dla wartości ocze-

kiwanych czasów wykonania procesów dj.  

2. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych modelu sieciowego, przy zało-
Ŝeniu, Ŝe czasy wykonania procesów są zmiennymi losowymi o wcześniej ustalo-
nych parametrach, a procesy rozpoczynają się zgodnie z przyjętą polityką. Na 
podstawie symulacji moŜna określić wartość oczekiwaną opóźnień procesów      

w stosunku do terminów zaplanowanych. 01
jjj sss −=∆ , gdzie 1

js  – średni termin 

rozpoczęcia procesu Vj ∈  z przebiegów symulacyjnych.  

Przy załoŜeniu, Ŝe znany jest dyrektywny czas trwania przedsięwzięcia dT , cał-

kowity zapas czasu procesów jest równy minTTfloatfloat djj −+= 0 . Istniejący całko-

wity zapas czasu ciągów procesów w harmonogramie bazowym powinien być rozdzie-
lony (w postaci buforów ulokowanych na początku procesów) pomiędzy wszystkie pro-
cesy z uwzględnieniem wag obliczanych zgodnie z wyraŜeniem: 

 ( )
jjjj

scw σ3+∆⋅= , (1) 

gdzie 
j

σ  jest odchyleniem standardowym terminów rozpoczęcia procesów uzyskanych 

w kolejnych przebiegach symulacyjnych. 
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Taki sposób określania wag jest podobny do koncepcji krytyczności procesów 
prezentowanej w pracy [14] i wynika z faktu, Ŝe bufory o wielkości mniejszej od 

jj
s σ3+∆  nie chronią w pełni przed propagacją zakłóceń w sieci.  

3. Obliczenie wielkości buforów. Model matematyczny alokacji buforów moŜna 
przedstawić w postaci: 

 












⋅
=

∈ jj

j

Hj wfloat
z

δ
minmax  (2) 

 01 =s  (3) 

 ( ) Ejidss iijj ∈∀+≥− ,,δ  (4) 

 dnn Tds ≤+  (5) 

 Vjs j ∈∀≥ ,0  (6) 

 Vjj ∈∀≥ ,0δ  (7) 

 HVjj \, ∈∀= 0δ  (8) 

 Hjj ∈∀∈ int,δ , (9) 

gdzie: { }0>= jwjH :  − zbiór procesów, którym będą przydzielane bufory. 

Funkcja celu (2) umoŜliwia alokację buforów czasu (rozdział zapasu całkowite-
go) z uwzględnieniem wag procesów. Warunek (3) ustala termin rozpoczęcia przedsię-
wzięcia w momencie 0. Terminy rozpoczęcia pozostałych procesów są określane na 
podstawie warunku (4), termin zakończenia nie moŜe przekroczyć terminu dyrektywne-
go zgodnie z zaleŜnością (5).  

Model matematyczny zagadnienia moŜna sprowadzić do postaci liniowej, prze-
kształcając funkcję celu (2) i wprowadzając dodatkowe ograniczenia: 

 ξ=zmax , (10) 

 Hjw
float j

j

j ∈∀≥ ,ξ
δ

. (11) 

3. PRZYKŁAD 

Na rysunku 1 przedstawiono graf zaleŜności technologiczno-organizacyjnych 
przedsięwzięcia budowlanego. W tabeli 1 zestawiono oszacowania parametrów zmien-
nych losowych czasów wykonania poszczególnych procesów, przy załoŜeniu rozkładów 
trójkątnych (aj – czas minimalny, mj – najbardziej prawdopodobny, bj – maksymalny, dj 
– wartość oczekiwana), oraz cj – jednostkowe koszty opóźnień ich rozpoczynania. Mi-
nimalny czas realizacji przedsięwzięcia, obliczony w wyniku analizy modelu sieciowe-
go z uwzględnieniem wartości oczekiwanych zmiennych losowych czasu wykonania 
procesów, wynosi 75 dni. Proponowaną metodę zastosowano w celu zaprojektowania 
odpornego harmonogramu z terminem dyrektywnym 80 dni. Badania symulacyjne 
przeprowadzono za pomocą pakietu symulacyjnego GPSS Worldtm Personal Version 
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firmy Minuteman Software (licencja edukacyjna) dla dwóch wariantów realizacji przed-
sięwziecia: 

− w wariancie pierwszym wszystkie procesy rozpoczynają się zgodnie z polity-
ką railway,; 

− w wariancie drugim tylko procesy Hj ∈  rozpoczynają się nie wcześniej niŜ 

w terminach 0
js , określonych w harmonogramie bazowym, pozostałe bezpo-

średnio po zakończeniu wszystkich poprzedników. 

Wielkości buforów określono, rozwiązując model (3)–(9) i (10)–(11) za pomocą 
programu Lp_solve Open Source Mixed-Integer Linear Programming System, version 
5.1.0.0 of 1 May 2004 (twórcy: Michel Berkelaar, Kjell Eikland, Peter Notebaert), li-
cencja GNU LGPL. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2, a harmonogram przedsię-
wzięcia dla pierwszego wariantu realizacji na rysunku 2. 

Tabela 1. Oszacowania czasu wykonania procesów i jednostkowe koszty opóźnień 

j Proces  aj mj bj dj cj 
1 rozpoczęcie 0 0 0 0 0 
2 zagospodarowanie placu budowy 5 6 8 6 0 
3 wykopy 4 5 7 5 7 
4 fundamenty 8 10 15 11 0 
5 ściany piwnic 3 4 7 5 5 
6 podłoŜa i posadzki w piwnicy 3 4 7 5 0 
7 konstrukcja budynku 15 18 25 19 0 
8 konstrukcja dachu 7 8 10 8 0 
9 pokrycie dachu 5 6 8 6 6 
10 przyłącza 2 3 4 3 0 
11 obsypanie fundamentów 1 2 4 2 5 
12 ściany działowe 3 5 8 5 0 
13 tynki 8 10 15 11 0 
14 malowanie 5 6 9 7 0 
15 roboty elewacyjne 10 12 18 13 9 
16 instalacje wewnętrzne 10 12 15 12 0 
17 zagospodarowanie terenu 14 16 22 17 0 
18 zakończenie 0 0 0 0 10 

Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 1. Graf zaleŜności kolejnościowych (przykład) 

Źródło: Opracowanie własne 

Wielkości buforów obliczone z zastosowaniem heurystyki adapted float factor 
wynoszą: 13 =δ , 05 =δ , 49 =δ , 711 =δ , 515 =δ , 318 =δ , HVjj \∈∀= 0δ . 
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W tabeli 3 porównano wartości funkcji kosztu niestabilności harmonogramów 
uzyskanych z zastosowaniem proponowanej metody i heurystyki adapted float factor, 
dla dwóch wariantów realizacji przedsięwzięcia. Wprowadzenie buforów czasu znacz-
nie poprawia stabilność harmonogramu (koszt niestabilności jest ponad cztery razy 
mniejszy od kosztu dla harmonogramu bazowego). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1. Rozpoczęcie

2. Zagospodarowanie placu budowy

3. Wykopy

4. Fundamenty

5. Ściany piwnic

6. PodłoŜa i posadzki piwnic

7. Konstrukcja budynku

8. Konstrukcja dachu

9. Pokrycie dachu

10. Przyłącza

11. Obsypanie fundamentów

12. Ścianki działowe

13. Tynki

14. Malowanie

15. Zagospodarowanie terenu

16. Instalacje wewnętrzne

17. Roboty zewnętrzne

18. Zakończenie

time [days]

Rys. 2. Harmonogram przedsięwzięcia z buforami czasu uzyskany przy zastosowaniu propono-
wanej metody (przykład – wariant 1). Szare belki obrazują bufory umieszczone przed terminem 

rozpoczęcia procesów 

Źródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE  

Odporny harmonogram, w którym terminy realizacji poszczególnych etapów są 
ustalone z duŜym prawdopodobieństwem, gwarantuje sprawną realizację przedsięwzię-
cia w zakresie produkcji podstawowej, pomocniczej i usług. Zmiany terminów następu-
jące w wyniku oddziaływania zjawisk losowych utrudniają koordynację zatrudnienia 
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podwykonawców i zarządzanie dostawami. Niedotrzymywanie terminów umownych 
jest źródłem kar i strat finansowych wykonawców. 

Tabela 2. Wyniki obliczeń (przykład) przy zastosowaniu proponowanej metody 

Wariant 1 Wariant 2 
j 0

js  floatj 1
js  jσ  wj jδ  1

js  jσ  wj jδ  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 6 5 6,4192 0,5714 14,9351 1 6,4161 0,5706 11,9836 1 
4 11 5 11,8004 0,8146 0 0 11,7448 0,8905 0 0 
5 22 5 23,1165 1,3333 25,5818 1 23,0967 1,3274 21,9914 1 
6 27 5 28,0487 1,3391 0 0 27,7578 1,6161 0 0 
7 32 5 32,9997 1,3401 0 0 32,4317 1,8518 0 0 
8 51 8 52,7565 2,0191 0 0 51,7601 2,8104 0 0 
9 59 8 61,1249 2,0952 50,4624 3 60,7630 2,1450 41,2008 2 
10 6 39 6,4192 0,5714 0 0 6,3319 0,6877 0 0 
11 32 16 32,9997 1,3401 25,1000 3 32,9397 1,3485 29,0428 3 
12 51 5 52,7565 2,0191 0 0 51,7601 2,8104 0 0 
13 56 6 58,2034 2,1632 0 0 57,1001 3,0191 0 0 
14 68 5 70,8522 2,3372 0 0 69,8101 3,0274 0 0 
15 34 16 35,3795 1,4591 51,8100 5 35,3235 1,4640 49,4291 5 
16 56 5 58,2034 2,1632 0 0 57,1001 3,0191 0 0 
17 47 16 48,9383 1,9910 0 0 48,6524 2,2773 0 0 
18 75 5 77,5163 2,5039 100,2802 3 76,4748 3,1590 105,7705 3 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 3. Porównanie jakości uzyskanych wyników przy zastosowaniu róŜnych metod 
harmonogramowania 

Koszt niestabilności 
(obliczony według wzoru (1)) 

Metoda określania wielkości 
buforów czasu 

Polityka railway dla 
wszystkich procesów 

(wariant 1) 

Polityka railway 
tylko dla procesów 

Hj ∈  (wariant 2) 

Proponowana metoda 10,65 9,84 
Heurystyka „Adapted float 
factor”   

12,57 11,47 

Harmonogram bez buforów 41,50 38,11 

Źródło: Opracowanie własne 

Niska stabilność harmonogramu moŜe zakłócać ciągłość pracy brygad i w efek-
cie oddziaływać na koszty realizacji przedsięwzięcia. 

Alokacja buforów czasu umoŜliwia zabezpieczenie harmonogramu przed nega-
tywnym wpływem czynników ryzyka i znacznie ułatwia kierowanie operatywne budo-
wą. 

Proponowana metoda pozwala na uzyskanie lepszych wyników pod względem 
oczekiwanej wartości kosztu niestabilności od uzyskiwanych przy zastosowaniu pro-
stych heurystyk, które nie uwzględniają zmienności czasów wykonania procesów. Dal-
sze badania będą koncentrować się na weryfikacji moŜliwości zastosowań metody       
w praktyce projektowania realizacji przedsięwzięć budowlanych. 
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BUFFER SIZING METHOD FOR CONSTRUCTING  
STABLE SCHEDULES OF CONSTRUCTION PROJECTS 

 

Summary 

The assumption of static and deterministic conditions is common in the practice of construction 
project planning. However, at the construction phase, projects are subject to uncertainty. This 
may lead to serious schedule disruptions and, as a consequence, serious revisions of the 
schedule baseline. The paper focuses on the problem of constructing robust project schedules 
with a proactive procedure. Robust project scheduling aims at constructing schedules to cope 
with multiple disruptions during project execution. The method proposed by the authors, based 
on simulation technique and mathematical programming, was applied to scheduling a sample 
project. The results were compared, in terms of schedule stability, to those of the float factor 
heuristic procedure. 
 
 
Key words: construction project scheduling, robust methods, buffering, risk management, linear 
programming 
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