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Wstęp

 Systemy gospodarki odpadami medycznymi są układami dynamicznymi, 
charakteryzującymi się zmianami ich parametrów w czasie. Stąd konieczność 
cyklicznej aktualizacji Planów gospodarki odpadami, zintegrowanych z Progra-
mami ochrony środowiska, uwzględniających między innymi wpływ czynników 
środowiskowych, demogra icznych i gospodarczych na zmianę parametrów sys-
temu. Konieczność szczegółowego opracowania planu, a w szczególności warian-
towych rozwiązań systemowych, wiąże się z przetwarzaniem dużej ilości danych 
identy ikujących i charakteryzujących jednoznacznie analizowane procesy ele-
mentarne, czyli pozyskiwanie i gromadzenie, transport, przetwarzanie oraz 
unieszkodliwianie odpadów na wybranym obszarze.
 Badania operacyjne powinny być wykonywane przy podejmowaniu opty-
malnych decyzji związanych z funkcjonowaniem istniejących bądź nowo projek-
towanych systemów gospodarki odpadami. Są one wykorzystywane w celu roz-
wiązania zagadnień organizacyjnych gospodarki odpadami z uwzględnieniem 
lokalnych różnic w rozwoju techniki i technologii przetwarzania i unieszkodli-
wiania odpadów. Kluczowym elementem badań operacyjnych jest prezentacja 
poszczególnych wariantów systemu oraz wybór optymalnego rozwiązania przy 
minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych.
 Wiele problemów decyzyjnych powstających w systemie gospodarki odpa-
dami medycznymi można odwzorować za pomocą odpowiedniego modelu decy-
zyjnego1 i w konsekwencji rozwiązać go przez badania operacyjne. Ostateczna 
decyzja nie musi pokrywać się z uzyskanym rozwiązaniem stanowiącym wynik 
modelowania. Jego zadaniem jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji.
 Metodologia badań operacyjnych sprowadza się do następujących etapów:
• sformułowania problemu decyzyjnego;
• budowy modelu matematycznego w wersji symulacyjnej;
• pozyskania i przetwarzania informacji wyjściowej niezbędnej do ustalenia 

parametrów modelu;
• procedury obliczeniowej lub postępowania symulacyjnego za pomocą wy-

branego algorytmu;
• analizy jakości rozwiązań modelu;
• wery ikacji modelu;

1 O. Apaydin, M.T. Gonullu, Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case 
study, „Global Nest Journal” 2007 t. 9, nr 1, s. 6-11; M. Askarian, P. Heidarpoor, O. Assadian, 
A total quality management approach to healthcare waste management in Namazi Hospital, 
Iran, „Waste Management” 2010 t. 30, s. 2321-2326; M. Chaerul, M. Tanaka, A.V. Shekdar, 
A system dynamics approach for hospital waste management, „Waste Management” 2008 t. 28, 
s. 442-449; K. Gaska, Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem 
rachunku ekonomicznego, t. 6, Paliwa z odpadów, Wyd. Helion, Gliwice 2007; idem, Modelowa-
nie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zoriento-
wanej obiektowo, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012; M. Walery, Systemowe rozwiązanie 
gospodarki odpadami medycznymi na przykładzie województwa podlaskiego, dysertacja, Poli-
technika Białostocka, Białystok 2009.
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• wdrożenia rozwiązania.2
 Przygotowanie ostatecznej decyzji powinno uwzględniać ewentualne zmia-
ny w warunkach określających sytuację decyzyjną i przewidywać potrzebę odpo-
wiedniej korekty decyzji w nowych warunkach funkcjonowania systemu.
 Celem pracy jest analiza wpływu wprowadzonego ograniczenia wydajności 
czterech obiektów spalarni odpadów medycznych na wartość wskaźnika ekono-
micznej efektywności (E). Badania optymalizacyjne przeprowadzono na przykła-
dzie analizy systemu gospodarowania odpadami medycznymi w województwie 
podlaskim.

Model optymalizacyjny systemu wywozu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych w wersji dynamicznej

 W niniejszej pracy wykorzystano model optymalizacyjny systemu wywozu 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych3, jak również program komputerowy 
MRGO+ (Model Regionalnej Gospodarki Odpadami) będący jego implementacją4. 
Model został przez autorkę zwery ikowany i zaadaptowany na potrzeby propo-
nowanego modelu optymalizacji systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych.
 Ogólne założenia modelu matematycznego systemu wywozu i unieszkodli-
wiania odpadów medycznych w wersji dynamicznej wymagają określenia:
• zbioru źródłowych obszarów gromadzenia odpadów I, przy czym każdemu 

obszarowi odpowiada określona powierzchnia terenu Ai (i I), na której znaj-
duje się zbiór Z źródeł powstawania odpadów. Każdy i-ty źródłowy obszar 
gromadzenia (i I) reprezentowany jest przez i-ty źródłowy punkt gromadze-
nia odpadów, leżący w środku ciężkości pola o powierzchni Ai o współrzęd-
nych długości i szerokości geogra icznej;

• zbioru możliwych lokalizacji obiektów systemu W, przy czym każdej lokaliza-
cji odpowiada określona niezbędna powierzchnia terenu Aw (w W), każda 

2 E. Ignasiak, Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001; K. Ku-
kuła, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011; 
M. Siudak, Badania operacyjne, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
3 S. Biedugnis, J. Cholewiński, Program do wyboru optymalnego wariantu gospodarki odpadami 
w skali regionu, „Biuletyn IGPiK” 1987 nr 10, s. 34-39; S. Biedugnis, J. Cholewiński, Optymal-
izacja gospodarki odpadami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992; S. Biedugnis, P. Podwójci, 
M. Smolarkiewicz, Regional optymalizing Model for Systems of Municipal Waste Disposal and 
Utilization Model for Systems of Municipal Waste Disposal and Utilization in dynamic Contest.
Materiały XXII Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzyszto ika AQUA 2001, Płock 
2001, s. 34-39; S. Biedugnis, P. Podwójci, M. Smolarkiewicz, Optymalizacja gospodarką odpad-
ami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej, Wyd. Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, Warszawa 2003.
4 P. Podwójci, Modele optymalizacyjne systemów wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych na przykładzie regionu płockiego, dysertacja, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
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w-ta lokalizacja obiektu reprezentowana jest przez punkt leżący w środku 
ciężkości powierzchni terenu Aw o współrzędnych wyznaczonych tak, jak dla 
źródłowych obszarów gromadzenia odpadów;

• zbioru P, stosowanych lub możliwych do zastosowania w określonym czasie 
wstępnych i końcowych procesów unieszkodliwiania odpadów;

• zbioru J, obiektów pośrednich, w których występują samodzielne lub skoja-
rzone w ciąg technologiczny wstępne i wtórne procesy unieszkodliwiania 
odpadów;

• zbioru K, końcowych obiektów, w których występują procesy inalnego 
unieszkodliwiania odpadów lub pozostałości ze wstępnych lub wtórnych 
procesów przeróbki odpadów w obiektach pośrednich;

• zbioru T, tras wywozu odpadów ze źródłowych obszarów gromadzenia 
do obiektów oraz przewóz odpadów pomiędzy obiektami systemu.

 Przy ustalonych założeniach ogólnych modelu przyjmuje się następujące 
szczegółowe założenia techniczne:
• nagromadzenie odpadów w poszczególnych i-tych źródłowych obszarach 

gromadzenia dla określonego czasu lub horyzontu planowania t jest wielko-
ścią znaną, równą masie odpadów ze wszystkich źródeł powstawania odpa-
dów występujących na terenie Ai:

   
  (1)

• każdy obiekt pośredni lub końcowy z procesem występującym samodzielnie 
lub z procesami skojarzonymi w ciąg technologiczny, oprócz inalnego skła-
dowania, ma określoną maksymalną przepustowość Qmax, wyrażoną w jedno-
stce [t/rok];

• każdy obiekt z procesem inalnym, jakim jest deponowanie odpadów na skła-
dowisku, posiada określoną powierzchnię terenu, wyrażoną w jednostce 
[ha/m];

• każdy obiekt lub zbiór obiektów zlokalizowanych wspólnie ma przypisaną 
maksymalną liczbę pojazdów samochodowych dowożących lub wywożących 
odpady; występuje niezależnie od ograniczenia maksymalnej przepustowo-
ści obiektu bądź powierzchni terenu w przypadku składowiska;

• czas przejazdu pomiędzy źródłowymi punktami gromadzenia i występujący-
mi w systemie obiektami oraz pomiędzy tymi obiektami określany jest na 
podstawie badań terenowych wykonanych na każdej trasie;

• horyzont planowania t w ujęciu dynamicznym zostaje podzielony na n okre-
sów modelowych, założoną liczbę lat mj dla każdego j-tego okresu, stąd liczba 
lat dla horyzontu planowania wynosi:

  (2)

• eksploatacja każdego obiektu rozpatrywana w ujęciu dynamicznym dopusz-
cza wybudowanie obiektu o przepustowości przekraczającej potrzeby w mo-
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mencie podjęcia eksploatacji, pod warunkiem pełnego jej wykorzystania 
w następnych okresach modelowych oraz uzyskania najmniejszego kosztu 
funkcjonowania wariantu rozwiązania systemu; dodatkowym warunkiem 
dopuszczenia do wybudowania obiektu, którego przepustowość nie będzie 
wykorzystana w okresie podjęcia eksploatacji, jest zapewnienie, że w żad-
nym z następnych okresów faktyczna przepustowość tego obiektu, w stosun-
ku do której podjęto eksploatację, nie obniży się.

 Do badań optymalizacyjnych przyjęto modelowy region, czyli obszar woje-
wództwa podlaskiego, który może być uznany za reprezentatywny dla innych 
regionów w tej części kraju. Dane wejściowe niezbędne do opisu proponowanych 
wariantów systemu gospodarki odpadami medycznymi zostały zebrane i opraco-
wane w ramach przeprowadzonych badań analityczno-faktogra icznych. Prze-
prowadzone studium optymalizacyjne5, oparte na rzeczywistych danych doty-
czących zarówno parametrów technicznych, jak i wielkości ekonomicznych, po-
zwala na uogólnienie uzyskanych wyników i ich implikację dla innych zbliżonych 
regionów.
 Na terenie rozpatrywanego obszaru województwa podlaskiego, uwzględnia-
jąc powyższe założenia oraz uwarunkowania środowiskowe, wytypowano 
do analizy 18 źródeł powstawania i gromadzenia odpadów, czyli szpitali, cztery 
obiekty pośrednie, czyli spalarnie odpadów medycznych, odpowiednio: OP1 
(Suwałki), OP2 (Łomża), OP3 (Białystok) i OP4 (Hajnówka), oraz cztery obiekty 
końcowe, odpowiednio: OK1, OK2, OK3 i OK4. Obiekty końcowe są zlokalizowane 
na terenie spalarni odpadów medycznych i stanowią składowiska do czasowego 
przetrzymywania odpadów procesowych z procesu termicznego przekształcania 
odpadów.
 Zakres badań operacyjnych, wykonany w ramach studium optymalizacji, zo-
stał podzielony na kolejne etapy w celu przedstawienia możliwości zapropono-
wanego modelu:
Etap I – obejmował obliczenia optymalizacyjne, przy przyjęciu ustalonych w kon-
cepcji parametrów technicznych i ekonomicznych. W pierwszym etapie wygene-
rowano najniższy koszt funkcjonowania analizowanego systemu. Przebieg 1 wy-
konany w ramach tego etapu był jednocześnie przebiegiem porównawczym, 
względem którego były porównywane otrzymane rozwiązania.
Etap II – obejmował wpływ parametrów wejściowych systemu, czyli stopnia re-
dukcji ilości odpadów medycznych w procesie termicznego przekształcania od-
padów oraz jednostkowego kosztu transportu odpadów na wskaźnik ekonomicz-
nej efektywności i strukturę przestrzenną systemu. Dane wejściowe, które były 
brane pod uwagę, to:
• parametry ekonomiczne opisujące system (koszty jednostkowe transportu 

odpadów, wskaźnik in lacji i współczynnik dyskontowy);
• parametry ekonomiczne opisujące obiekty systemu (koszty kapitałowe i eks-

ploatacyjne);

5 M. Walery, Systemowe rozwiązanie ..., op. cit.
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• wielkość redukcji odpadów medycznych w obiektach pośrednich systemu 
wyrażona w postaci współczynnika wyjściowego procesu – wwp [%];

• czas planowanego horyzontu czasowego t (czas trwania badań modelowych).
 Obliczenie wskaźnika ekonomicznej efektywności przeprowadzono metodą 
przedstawioną w pracach Biedugnisa i Cholewińskiego6, uwzględniając w mode-
lu dynamicznym in lację i dyskontowanie rocznych nakładów kapitałowych 
i kosztów bieżących w poszczególnych okresach modelowych. Stąd:
• nakłady kapitałowe przedstawiają wartość rocznej raty umorzeniowej 

z uwzględnieniem dyskontowania i in lacji, wyrażonej w postaci części stałej 
nakładów kapitałowych FN i części zmiennej SN dla danego okresu modelo-
wego;

• koszty bieżące przedstawiają wartość rocznych kosztów eksploatacji (bez 
amortyzacji środków trwałych) z uwzględnieniem dyskontowania i in lacji, 
wyrażonej w postaci części stałej kosztów bieżących FE i części zmiennej 
SE dla danego okresu modelowego.

 Obliczenie kosztu jednostkowego przeprowadzono metodą zaprezentowaną 
w pracach Biedugnisa i Cholewińskiego7, przy uwzględnieniu cen i opłat bieżących. 
Koszt jednostkowy wywozu odpadów medycznych dla przyjętych warunków tech-
nicznych i eksploatacyjnych wynosi Kij = 9,57 PLN, a po przeliczeniu na jednostkę 
wyrażającą koszt przewozu 1 tony w ciągu 1 minuty Kij (k) = 1,33 PLN/t/min.

Zakres badań oraz wnioski z obliczeń optymalizacyjnych

 Zakres obliczeń optymalizacyjnych został zrealizowany w następujących 
przebiegach:
 Etap I – przebieg 1 – przebieg jak w koncepcji z uwzględnieniem następują-
cych parametrów:
• czas trwania modelowych okresów odpowiednio: t1 = 5 i t2 = 15 lat;
• jednostkowy koszt transportu odpadów medycznych w I i II okresie modelo-

wym odpowiednio: 1,33 oraz 0,44 PLN/t/min;
• wielkość redukcji odpadów medycznych w obiektach pośrednich systemu 

wyrażona w postaci współczynnika wyjściowego procesu wwp = 10%;
• brak ograniczeń wydajności czterech obiektów pośrednich, czyli spalarni od-

padów medycznych.
 Etap II – przebieg 2 – badano wpływ wprowadzonego ograniczenia wydajno-
ści czterech obiektów spalarni odpadów medycznych, a mianowicie w Łomży, 
Białymstoku, Suwałkach i Hajnówce w I i II okresie badań modelowych 
na uzyskanie optymalnego rozwiązania.

6 S. Biedugnis, J. Cholewiński, Program do wyboru..., op. cit.; S. Biedugnis, J. Cholewiński, Opty-
malizacja gospodarki ..., op. cit.
7 Ibidem.
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 W wyniku przeprowadzonych obliczeń optymalizacyjnych dla przebiegu 1 
(etap I) z założonych wstępnie na modelowym obszarze 26 obiektów systemu 
(18 – źródła powstawania odpadów medycznych, 4 – spalarnie, 4 – składowiska 
odpadów niebezpiecznych, 55 – możliwe trasy przewozu odpadów) zostały wy-
brane w I i II okresie modelowym odpowiednio: 3/3 spalarnie, 3/3 składowiska 
oraz 21/21 tras przewozu odpadów, minimalizując w ten sposób koszt funkcjo-
nowania systemu.
 Poziomy działalności przeróbczych w obiektach pośrednich i końcowych 
w poszczególnych okresach badań modelowych dla przebiegu 1 przedstawiono 
w tabeli 1.
 Dla przebiegu 2 przeprowadzono badania optymalizacyjne przy założonym 
czasie trwania I i II okresu badań modelowych, czyli t1 = 5 lat i t2 = 15 lat oraz 
ograniczeniu wydajności czterech obiektów spalarni do warunków rzeczywi-
stych systemu funkcjonowania gospodarki odpadami medycznymi, a mianowicie 
w Białymstoku do 190 t/rok, w Łomży – 182 t/rok, w Suwałkach – 250 t/rok oraz 
w Hajnówce do 330 t/rok.
 Wprowadzenie ograniczenia wydajności czterech obiektów pośrednich spo-
wodowało znaczącą zmianę struktury przestrzennej systemu (rysunek 1), czyli 
układu obiektów systemu oraz związanej z nim sieci działalności transportowej. 
Nastąpiły też zmiany ilości transportowanych odpadów w I i II okresie badań 
modelowych w stosunku do przebiegu 1. W związku z tym zmianie uległy rów-
nież poziomy działalności przeróbczych w obiektach pośrednich i końcowych. 

Tabela  1 

Poziomy działalności przeróbczych w obiektach pośrednich i końcowych 

w poszczególnych okresach modelowych dla przebiegu 1 na obszarze modelowego regionu [t/rok]

Obiekty systemu Nazwa procesu
Poziomy działalności przeróbczych 

[t/rok]

Czas trwania badań modelowych 

I = 5 lat, II = 15 lat

OP1 spalanie  140,400  I

OP1 spalanie  148,800  II

OP2 spalanie  210,400  I

OP2 spalanie  222,400  II

OP3 spalanie  434,400  I

OP3 spalanie  450,900  II

OK1 składowanie  14,040  I

OK1 składowanie  14,880  II

OK2 składowanie  21,040  I

OK2 składowanie  22,240  II

OK3 składowanie  43,440  I

 OK3 składowisko  45,090  II

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Walery, Systemowe rozwiązanie ..., op. cit.
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Rysunek 1.

Układ lokalizacji obiektów systemu gospodarki odpadami medycznymi oraz tras transportu odpadów 

na obszarze modelowego regionu – przebieg 2
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 W wyniku przeprowadzonych obliczeń optymalizacyjnych otrzymano roz-
wiązanie, w którym zaproponowany został obiekt spalarni odpadów medycz-
nych w Hajnówce, którego wydajność w I i II okresie modelowym została okre-
ślona na poziomie odpowiednio 293,100 t/rok oraz 330,000 t/rok, przy stopniu 
wykorzystania mocy przerobowej na poziomie około 90% w I okresie badań 
modelowych i 100% – w II okresie badań.
 Poziomy działalności przeróbczych w obiektach pośrednich i końcowych 
w poszczególnych okresach badań modelowych dla przebiegu 2 przedstawiono 
w tabeli 2.
 Wprowadzenie powyższych ograniczeń wydajności obiektów pośrednich 
spowodowało znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym 
idzie, znaczny wzrost wskaźnika ekonomicznej efektywności E, czyli o około 
17% (z 1597,60 PLN/t do 1864,90 PLN/t) przy założonym czasie trwania I i II 
okresu badań modelowych odpowiednio: t1 = 5 lat i t2 = 15 lat.

Tabela  2 

Poziomy działalności przeróbczych w obiektach pośrednich i końcowych 

w poszczególnych okresach modelowych dla przebiegu 2 na obszarze modelowego regionu [t/rok]

Obiekty systemu Nazwa procesu
Poziomy działalności przeróbczych 

[t/rok]

Czas trwania badań modelowych 

I = 5 lat, II = 15 lat

OP1 spalanie  120,099  I

OP1 spalanie  120,099  II

OP2 spalanie  182,000  I

OP2 spalanie  182,000  II

OP3 spalanie  190,000  I

OP3 spalanie  190,000  II

OP4 spalanie  293,100  I

OP4 spalanie  330,000  II

OK1 składowanie  12,010  I

OK1 składowanie  12,010  II

OK2 składowanie  18,200  I

OK2 składowanie  18,200  II

OK3 składowanie  19,000  I

 OK3 składowisko  19,000  II

OK4 składowanie  29,310  I

 OK4 składowanie  33,000  II

Źródło: ibidem.
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Podsumowanie

 Przedstawiony w artykule model optymalizacji systemu wywozu i unieszko-
dliwiania odpadów medycznych w wersji dynamicznej może być stosowany 
w projektowaniu systemu gospodarki odpadami medycznymi w opracowaniach 
koncepcyjnych i planistycznych na wybranym obszarze. Umożliwia:
• analizę już istniejących systemów gospodarki odpadami medycznymi i nowo 

projektowanych, co pozwala na ujawnienie struktury systemu oraz zidenty-
ikowanie i uwzględnienie wzajemnego powiązania wszystkich elementów 

systemu oraz zachodzących między nimi powiązań i korelacji, czyli poszuki-
wania najbardziej korzystnych relacji między lokalizacją stosowanych obiek-
tów i związaną z nimi siecią tras wywozu odpadów; optymalny dobór po-
szczególnych obiektów systemu, ich lokalizacji, rozdziału obciążeń zewną-
trzobiektowych oraz ustalenie interakcji między poszczególnymi elementa-
mi systemu następuje na podstawie symulacji różnych wariantów realizacji 
systemu gospodarki odpadami przy minimalizacji ponoszonych kosztów 
eksploatacyjnych i spełnieniu wymagań środowiskowych;

• badanie wpływu wybranych danych wejściowych systemu na koszt jego 
funkcjonowania, czyli:
– parametrów ekonomicznych opisujących system (koszty jednostkowe 

transportu odpadów, wskaźnik in lacji i dyskonta),
– parametrów ekonomicznych opisujących obiekty systemu (koszty kapi-

tałowe i eksploatacyjne),
– parametru określającego wielkość redukcji ilości odpadów medycznych 

w obiektach pośrednich systemu wyrażonego w postaci współczynnika 
wyjściowego procesu – wwp [%],

– czasu trwania badań modelowych; 
• stworzenie bazy danych opisujących pod względem ekonomicznym obiekty 

systemu, co pozwoliłoby na aktualizację i wery ikację systemów istniejących 
bądź nowo projektowanych.

 Ze względu na dużą dokładność metody obliczeniowej poprawność otrzyma-
nych wyników badań optymalizacyjnych zależy od dokładności wprowadzanych 
danych odnoszących się do poszczególnych obiektów systemu.

Artykuł powstał w ramach realizacji pracy S/WBiIŚ/02/2011 inansowanej przez 
KBN.


