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Streszczenie. Wprowadzona w ostatnich latach reforma gospodarcza
spowodowała konieczność szczegółowego i drobiazgowego rozliczenia
robót budowlanych. Z uwagi na dużę ilość kalkulowania, pracochłon
ność ich wykonywania oraz konieczność częstych przeliczeń, wprowa
dzono metody komputerowe kalkulowania procesów budowlanych. Dest to
powodem wprowadzenia do zajęć dydaktycznych w Instytucie TiOD Poli
techniki Slęskiej komputerowych metod obliczenia kalkulacji w y k o 
rzystując instytutowy minikomputer "MERA 60".

1. WPROWADZENIE
Wprowadzona przed dwoma laty reforma gospodarcza poczyniła znaczno
zmiany w sposobie rozliczania robót budowlanych. W przemyśle
budowlanym
istnieje obecnie obowięzek szczegółowego rozliczania eię wykonawcy przód
inwestorem. Wykonawca musi przedstawić kosztorysy pełnego zakresu robót w
drobiazgowym rozbiciu na elementy prowadzonych procesów i czynności budo
wlanych zgodnie z obowięzujęcę wszystkie przedsiębiorstwa technologię oraz
obowięzujęcymi normami kosztorysowymi. Sporzędzanie kosztorysów (w dawnym
pojęciu) zastępiono kalkulację robót w oparciu o normy, wyniki ekonomicz
ne przedsiębiorstwa, ceny zakupu materiałów i ceny najmu sprzętu i trans
portu. Pocięga to konieczność zatrudnienia pokaźnej liczby kosztorysantów
i kalkulatorów z wymaganymi wysokimi kwalifikacjami technicznymi jak i umisjętnościę kalkulowania.
Kalkulowanie procesów budowlanych sposobem tradycyjnym

(ręcznym) jest

czynności« niezmiernie pracochłonnę powodujęcę niejednokrotnie opoznionio
realizacji obiektu z powodu braku Jego charakterystyki ekonomicznej, którę można uzyskać dzięki omawianej kalkulacji. Często zmienlajęco się w obecnej sytuacji gospodarczej wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa Juk rów
nież ceny materiałów 1 sprzętu powoduję konieczność aktualizacji
wc ze ś
niej wykonanych kalkulacji w oparciu o nowe dana.
Wynikejęce z powyższego złożoność 1 pracochłonność wykonywanie kalku
lacji, Jak również wysoki prestiż ludzi zatrudnionych na stanowiskach kal
kulatorów wymaga przygotowania wyspecjalizowanej kadry i n ż y m e r s k o - t e c h nlcznej. Zobowięzuje to uczelnie techniczne na wydziałach budownictwa do
prowadzenia zajęć ze studentami o problematyce obejmujęcej pełen zakres
kosztorysowania-kalkulowania robót. 2 uwagi na schematyczne powtarzania się
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działań kalkulacyjnych w poszczególnych kalkulowanych procesach techno
logicznych, istnieje możliwość znacznego uproszczenia i przyspieszenia w
przygotowaniu kosztorysu poprzez wykorzystanie EMC.
Posiadanie w naszym Instytucie TiOB minikomputera "MERA 6 0 “ zobligowa
ło nas do wykorzystania go w procesie dydaktycznym na zajęciach z koszto
rysowania i kalkulowania robót.

2. SYSTEMATYKA OPRACOWANIA KALKULACJI
Prowadzanie zajęć dydaktycznych z kalkulowania procesów
nych obejmuje i

technologicz

1) zapoznanie się studentów z dokumentację techniczną wybranego obiek
tu budowlanego,
2) szczegółowe oznaczenie graficzne rysunków (rzutów)t przyjęcie osi
z oznaczeniami alfanumerycznymi} oznaczenie poszczególnych pomieszczeń na
danym rzucie) uzupełnienie brakujących wymiarów i danych charakteryzują
cych obiekt,
3) zapoznanie studentów z zaprogramowaną na obliczenie przedmiaru
"MERA 6 0 “ (program opracowany przez pracowników Zakładu OiEB),
4) wczytanie do pamięci komputera.(przez studentów) danych niezbędnych
do wykonania przedmiaru,
5) zakodowania w pamięci komputera wyników przedmiaru,
6) wczytanie (z udziałem studentów) danych niezbędnych
kalkulacji,

do

wykonania

7) odczytanie z monitora komputera (lub z wydruku) uzyskanych wartości
kalkulowanych procesów,
8) analiza uzyskanych wyników kalkulacji robót oraz efektywności czasu
pracy komputera w odniesieniu do wcześniej poznanego “ręcznego"
sposobu
obliczania wartości robót budowlanych.

3. OPRACOWANIE PRZEDMIARU ROBÓT
Przystępując do wykonania przedmiaru wczytujemy kolejno wszystkie pro
cesy technologiczne realizowanego zadania. Na monitorze ukazuje się w y 
druk (rys. 1 ) w postaci charakterystyki wymiarowej poszczególnych proce
sów. Ola każdego procesu komputer pyta o podanie przedmiaru. Chodzi tu o
podanie wymiarów odczytanych z rysunków konstrukcyjnych. Podając wymiary
wczytujemy tylko same wielkości liczbowe, uwzględniając dodatnią lub ujem
ną (potrącania) ich wartość. Wielkości te wp is uj em y w kolumnie pionowej.
Komputer sam wybiera jednostkę wymiarową. Kolejnym etapem pracy komputera
jset podanie przedmiaru na monitorze lub wydruku, wynik przedmiarowania
robót pozostaje w pamięci komputera.
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4. KALKULACJA CENY KOSZTORYSOWEJ
Podstawę do kalkulacji, cen kosztorysowych stanowi Katalog Nora Koszto
rysowych (w zalaZności o d rodzaju wykonywanych robót stosujemy odpowiedni
numer KNK). Jakim dana zawarta w KNK potrzebna nam aa do kalkulacji. Otóż
wczytujemy w pamięć k o a p u t w a "MERA 60" poszczególne rozdżiwty katalogowe
(w zakreśla budownictwa alawzkaniowago) z zawartymi w nldh ibaałaal pro
cesów budowlanych. Tytuł rozdziału 1 nazwę proesau zapisujemy w* układzie
kodu szczeóciocyfrowego
gdzla t
1 - numer rozdziału,
2 - nazwa procesu w danym rozdziała,
3 - numer kolumny.
I tak na przykład kod 010902 «oznacza i konstrukcja wwrowe,ściany budyn
ków wielokondygnacyjnych z cagitał budowlanych tpaUagafc lub dziurawek, gru
bości 1 1/2 cegły.
Dla wszystkich wczytanych hawał proemsaw budowlanych podajemy

do

pa

mięci komputerat
1) normy czasowa - dla robocizny R (dla poszczególnych brani roboczych),
- dla materiałów M,
- dla sprzętu S,
- dla transportu T,
2) koszty charakteryzujące dane przedsiębiorstwo, Ola celów dydaktycz
nych przyjmuje się wyniki ekonomiczne dowolnego przedsiębiorstwa budowla
nego.
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Z a w ie ra ją o n ei
- kalkulację roboczogodziny z uwzględnianiem kategorii robót zawlerajęcę
następujęce składniki! wartość netto roboczogodziny, narzuty podstawo
wa, koszty własne przedsiębiorstwa, koszty utrzymania narzędu, koszty
ubezpieczania pracowników,
- koszty zakupu satsriałów,
- koszty pracy lub najmu eprzętu,
- koszty transportu,
- zysk przedsiębiorstwa.
Dzięki przyjęciu opisu pozycji przedmiarowych w układzie katalogowym
KNK, komputer samoczynnie dokonują analizy matematycznej w kolejnych po
zycjach kalkulowanych procesów technologicznych, dajęc wynik kalkulacji.
Zawiera on w kolejnych pozycjach i
- ogólnę wartość robocizny,
- koszt zuZycia odpowiednich materiałów,
- wartość pracy sprzętu i odpłatność za transport.
W dalszym stapia pracy komputer sumuje w kolumnach pionowych robociznę
R, materiały M 1 sprzęt + transport S+T w kolejnych rozdziałach oraz osta
tecznie podsumowuje całość kalkulowanego przedsięwzięcia, W wypadku ko
nieczności uzyskania sumarycznych danych ilościowych zuZycia materiałów
oraz sprzętu 1 środków transportu, komputer daje nam Zędany wynik z przy
pisana jednostkę miary w postaci tabelarycznej.
Wykorzystujęc możliwość korzystania z pamięci minikomputera "MERA 60",
kalkulację danego procesu technologicznego moZna przeprowadzić w wielu wa
riantach okraślajęc wariant! najbardziej roboczochłonny, najbardziej eko
nomiczny, najbardziej czasochłonny.
Wykorzystując wcześniejsza poznanie przez studentów sposobu kalkulacji
aatodę tradycyjnę oraz oetatnlo poznanę metodę komputerowę, istnieją moż
liwość przeprowadzenia analizy porównawczej pomiędzy tymi metodami. Oaja
to w parapaktywla szansę na wdrożenie komputerowych metod kalkulowania ro
bót w przedsiębiorstwie budowlanym.
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AN APPLICATION OF MINI-COMPUTER "HERA 60" IN COSTING PROCESS
FOR DIDACTIC OBJECTIVE
S u m m a r y
The economy reform in our country has caused a necessity to account in
details the building works.
The labour and time consumption of calculations have determined the
introduction of the computer methods of calculation of building works. It
has caused that in our Institute of Technology and Organization of Buil
ding in Silesian Technical University we have introduced the computer me
thods of counting calculation. Mlni-computar "MERA 60" is used for these
purposes.

