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TECHNICZNE ASPEKTY OPTYMALIZACJI
W GOSPODARCE ODPADAMI
Streszczenie. Wytwarzanie odpadów komunalnych ronie wraz z rozwojem gospodarczym. Staj¹ siê
one równie¿ bardziej uci¹¿liwe dla rodowiska. Warunkiem prawid³owej gospodarki odpadami jest ich
selektywna zbiórka (u ród³a), nastêpnie odpady s¹ odbierane i transportowane do miejsca przetwarzania i unieszkodliwiania. Zastosowane rozwi¹zania powinny byæ zarówno skuteczne pod wzglêdem
ochrony rodowiska, jak i efektywne ekonomicznie. Celem pracy jest przedstawienie wybranych
zagadnieñ optymalizacji w podsystemie odbierania i transportu odpadów do miejsca ich przetwarzania i unieszkodliwiania.
S³owa kluczowe: gospodarka odpadami, modelowanie stacji prze³adunkowych.

WPROWADZENIE
Wytwarzanie odpadów jest nieod³¹cznym elementem ludzkiego ¿ycia. Wraz z rozwojem gospodarczym ronie te¿ iloæ powstaj¹cych odpadów komunalnych. Staj¹ siê
one równie¿ bardziej z³o¿one i bardziej uci¹¿liwe dla rodowiska. Zagospodarowanie i
unieszkodliwienie odpadów jest jednym z g³ównych problemów ochrony rodowiska.
Prowadzenie prawid³owej gospodarki odpadami wymaga wiedzy m.in. na temat czynników wp³ywaj¹cych na wytwarzanie i selektywn¹ zbiórkê odpadów. Rodzaj i masa
wytwarzanych odpadów zale¿¹ zarówno od czynników ekonomicznych jak i spo³ecznych, w tym statusu mieszkañców i ich wiadomoci ekologicznej. Warunkiem prawid³owej gospodarki odpadami jest ich selektywna zbiórka (u ród³a). Kolejnymi etapami systemu gospodarowania odpadami jest ich odbieranie i transport, nastêpnie przetwarzanie i unieszkodliwianie. Zastosowane rozwi¹zania powinny byæ zarówno skuteczne z punktu widzenia ochrony rodowiska, jak i efektywne ekonomicznie. G³ównym celem optymalizacji w gospodarce odpadami jest minimalizacja kosztów transportu oraz kosztów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów.
Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów optymalizacji w podsystemie odbierania i transportu odpadów do miejsca ich przetwarzania i unieszkodliwiania.
Jak podaje Bilitewski [3] koszty te stanowi¹ ponad 50% ca³kowitych kosztów gospodarki odpadami. Optymalne projektowanie tras przejazdu i harmonogramu odbioru od-
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padów jest problemem trudnym. W przypadku du¿ych odleg³oci pomiêdzy miejscem
odbioru odpadów a miejscem ich przetwarzania lub unieszkodliwiania, celowy mo¿e
byæ ich prze³adunek w stacji prze³adunkowej. Stacja taka, musi byæ jednak odpowiednio zaprojektowana tak, aby nie powodowaæ dodatkowych, niepotrzebnych przestojów samochodów dowo¿¹cych odpady.

OPTYMALIZACJA
Stosowanie metod optymalizacji w gospodarce odpadami ma na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów, poprawê organizacji i zarz¹dzania, zmniejszenie negatywnego wp³ywu na rodowisko, poprzez zmniejszenie ca³kowitej d³ugoci tras przejazdu,
ca³kowitego czasu przejazdu czy liczby odwiedzin poszczególnych punktów zbiórki
odpadów.
Planowanie tras przejazdu
Jednym z najwa¿niejszych elementów optymalizacji w gospodarce odpadami jest
odpowiednie zaprojektowanie tras transportu odpadów minimalizuj¹cych koszty zbierania. Przy projektowaniu tras nale¿y uwzglêdniæ przede wszystkim czêstotliwoæ obs³ugi miejsc odbioru odpadów, czasy dojazdu do/z bazy i punktów wy³adowczych,
ograniczenia przejazdu miêdzy poszczególnymi punktami tras oraz czasy preferowanych odbiorów.
Przydzia³ pojazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów oraz wyznaczenie tras ich przejazdów mo¿na przybli¿yæ przy pomocy marszrutyzacji pojazdów
(VRP, ang. Vehicle Routing Problem). Polega to na wyznaczeniu optymalnych tras
przewozowych dla okrelonej liczby pojazdów, które maj¹ na celu obs³u¿enie klientów
znajduj¹cych siê w ró¿nych punktach, przy zachowaniu odpowiednich ograniczeñ [10].
VRP zaliczany do klasy problemów NP-trudnych jest uogólnieniem zadañ komiwoja¿era czy domokr¹¿nego kupca. W przypadku gospodarki odpadami uwzglêdnia wiêc
po³o¿enia punktów zbiórki odpadów, lokalizacja zajezdni, miejsca wy³adunku odpadów
oraz model trasy zajezdnia-punkty zbiórki i wy³adunku odpadów-zajezdnia.
W marszrutyzacji pojazdów mówimy o:
l sieci  przedstawiona za pomoc¹ grafu, którego wierzcho³ki opisuj¹ punkty zbiórki
odpadów, za krawêdzie odpowiadaj¹ po³¹czeniom;
l ¿¹daniach  dane s¹ pewne trasy odbioru odpadów;
l flocie  pojazdy (mieciarki) mog¹ byæ homogeniczne lub heterogeniczne;
l kosztach  zwi¹zane g³ównie z przebyt¹ drog¹ lub czasem, w jakim zosta³a ona
pokonana, mog¹ równie¿ obejmowaæ ró¿nego rodzaju kary;
l celach  np. minimalizacja pokonywanej trasy, kosztów zbiórki odpadów, wykorzystanej floty, bezproduktywnego czasu czy te¿ maksymalizacja zebranych surowców wtórnych lub uzyskanego zysku.
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Na bazie czynnoci VRP stworzono kilka bardziej z³o¿onych modeli, w których
zosta³y uwzglêdnione dodatkowe ograniczenia. Jednym z nich jest problem VRP z dostaw¹ w wymaganych oknach czasowych (VRPTW, ang. VRP with time windows),
który polega na wyznaczeniu trasy przejazdu wielu rodków transportu tak, aby ka¿dy
punkt odbioru odpadów mia³ okrelony przedzia³ czasowy [9]. Przy projektowaniu tras
pojazdów uwzglêdnia siê równie¿ inne wymagania odnonie czêstotliwoci odbioru
odpadów, godziny pracy czy wieloetapowoæ zbiórki odpadów. Przypadek nierównomiernej szybkoci zape³niania siê kontenerów modelowany jest za pomoc¹ problemu
VRP z odbiorami cyklicznymi (PVRP) [1].
Do rozwi¹zania wiêkszoci wspó³czesnych problemów klasy VRP konieczne jest
stosowanie algorytmów, które ³atwo dostosowuj¹ siê do ograniczeñ, niezale¿nie od
liczby zmiennych i rozmiarów przestrzeni rozwi¹zañ. Potê¿n¹ grupê metod stanowi¹
metody sztucznej inteligencji, m.in. symulowane wy¿arzanie, algorytmy mrówkowe,
algorytmy genetyczne i algorytmy pszczele [2, 5, 6].
Usprawnienie funkcjonowania stacji prze³adunkowych
Stacje prze³adunkowe to stacje porednie obróbki i dystrybucji odpadów do miejsc
dalszego postêpowania. Mog¹ s³u¿yæ te¿ jako punkty przyjmowania odpadów od okolicznych mieszkañców. Odpady s¹ roz³adowywane z pojazdów o ma³ej ³adownoci,
mog¹ byæ poddawane recyklingowi czy te¿ prasowaniu, a nastêpnie ³adowane s¹ do
kontenerów i dalej transportowane rodkami o du¿ej ³adownoci. Do zaprojektowania
stacji prze³adunkowych potrzebne s¹ przede wszystkim dane o iloci odpadów w kolejnych latach eksploatacji stacji, rednie iloci generowanych odpadów, przepustowoæ
dni ze szczytowym obci¹¿eniem oraz zatrudnienie. Na terenie stacji prze³adunkowej
odpadów istnieje kilka obiektów, m.in. waga pomostowa, lej zsypowy, urz¹dzenie przesuwaj¹ce kontenery. Dodatkowo stacja mo¿e byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia zagêszczaj¹ce, zmniejszaj¹ce objêtoæ odpadów a tym samym zmniejszaj¹ce koszt ich przewozu, lub linie technologiczne do segregacji odpadów itd. Powinna równie¿ mieæ magazyn do przechowywania surowców wtórnych.
W celu usprawnienia funkcjonowania stacji prze³adunkowych mo¿na zastosowaæ
teoriê kolejek. Do g³ównych jej zadañ nale¿y opracowanie takich metod, które pozwol¹
na ca³kowit¹ charakterystykê procesu obs³ugi, oszacowanie jakoci pracy danego systemu oraz umo¿liwi¹ optymalizacjê struktury, a tym samym pozwol¹ na sprawn¹ organizacjê obs³ugi. Metoda ta pozwala zminimalizowaæ czasy oczekiwania pojazdów w
kolejce poprzez dobór odpowiedniej liczby kana³ów obs³ugi. Do rozwi¹zania tego typu
problemów konieczne jest okrelenie typu rozk³adu wejciowego strumienia zg³oszeñ
(pojazdów) i typu rozk³adu czasów obs³ugi, dyscypliny likwidacji kolejki oraz liczby
kana³ów obs³ugi. Znaj¹c parametry redniego natê¿enia strumienia pojazdów i parametry rozk³adu czasów obs³ugi pojazdu mo¿na wyznaczyæ redni¹ liczbê pojazdów oczekuj¹cych na roz³adunek, a tak¿e redni czas ich przebywania w kolejce i w stacji prze³adunkowej.
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Systemy kolejkowe
W modelowaniu stacji prze³adunkowych stosowane mog¹ byæ systemy kolejkowe
M/M/m/FIFO/¥, charakteryzuj¹ce siê poissonowskim rozk³adem przybyæ s¹siednich
zg³oszeñ oraz wyk³adniczym rozk³adem czasów obs³ugi zg³oszeñ, m-kana³ami obs³ugi,
dyscyplin¹ kolejki typu FIFO (pierwszy przychodzi, pierwszy obs³u¿ony) i nieograniczonym oczekiwaniem [4, 7]. System taki mo¿e znajdowaæ siê w stanach bez kolejki, jeli liczba zg³oszeñ jest mniejsza lub równa liczbie kana³ów obs³ugi, w przeciwnym przypadku system jest w stanach z kolejk¹. Jednym z parametrów systemu
kolejkowego jest wzglêdna intensywnoæ obs³ugi r okrelona jako stosunek redniego
natê¿enia strumienia zg³oszeñ l do parametru rozk³adu czasu obs³ugi zg³oszenia m.
System jest stabilny, jeli spe³niony jest warunek ergodycznoci l < mm. Do wyznaczenia podstawowych parametrów systemu konieczna jest znajomoæ stanów, w jakich
ten system mo¿e siê znajdowaæ. Po rozwi¹zaniu równañ Chapmana-Ko³mogorowa,
wi¹¿¹cych prawdopodobieñstwa stanów systemu, prawdopodobieñstwo pocz¹tkowe p0 ma postaæ:
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Za³ó¿my, ¿e stacja prze³adunkowa ma 2 kana³y obs³ugi. Niech rednio w ci¹gu
godziny przybywa 10 samochodów (l =10 sam./godz.), za redni czas obs³ugi samochodu wynosi 4 minuty (l/m = 1/15 godz.). Dla takich przykladowych danych r = 2/3,
redni czas oczekiwania samochodów w kolejce na roz³adunek wynosi 0,5 minuty.
Stacje prze³adunkowe, na których nie tworz¹ siê kolejki, mo¿na modelowaæ za pomoc¹
systemów kolejkowych o nieograniczonej liczbie kana³ów obs³ugi M/M/¥ [4, 7].
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Sieci kolejkowe
W przypadku modelowania stacji prze³adunkowej jako systemu powi¹zanych ze
sob¹ obiektów, na których oddzielnie realizowany jest proces obs³ugi, mo¿na stosowaæ
sieci kolejkowe sk³adaj¹ce siê z powi¹zanych ze sob¹ systemów kolejkowych. Po obs³u¿eniu na jednym obiekcie (systemie kolejkowym) zg³oszenie przechodzi do nastêpnego obiektu, który jest wybierany z pewnym prawdopodobieñstwem. Sieæ kolejkowa
lepiej przedstawia z³o¿on¹ strukturê ni¿ pojedynczy system. W zale¿noci od ca³kowitej
liczby zg³oszeñ mo¿na je podzieliæ na sieci otwarte, zamkniête i mieszane. W zale¿noci
od liczby klas dzielimy je na jednoklasowe i wieloklasowe. Projektuj¹c sieæ kolejkow¹
musimy okreliæ ca³kowit¹ liczbê odpowiednich systemów wchodz¹cych w jej sk³ad,
liczbê kana³ów obs³ugi w poszczególnych systemach i liczbê klas zg³oszeñ. Najprostszym rodzajem sieci kolejkowych s¹ sieci Jacksona posiadaj¹ce nieograniczon¹ liczbê
zg³oszeñ nale¿¹cych do jednej klasy. Przybywanie zg³oszeñ z zewn¹trz jest procesem
Poissona o parametrze l. Ka¿da stacja obs³ugi zbudowana z jednego lub wielu kana³ów
obs³ugi o wspó³czynniku m, który mo¿e zale¿eæ od liczby zg³oszeñ w danej stacji,
pracuje zgodnie z rozk³adem wyk³adniczym wed³ug dyscypliny FIFO. Bardziej z³o¿onymi s¹ sieci wieloklasowe BCMP, w których istnieje mo¿liwoæ przebywania jednoczenie wielu zg³oszeñ nale¿¹cych do ró¿nych klas. Zg³oszenie mo¿e zmieniæ przynale¿noæ do klasy w trakcie przebywania wewn¹trz sieci. Rozk³ad czasów obs³ugi zg³oszeñ jest dowolny. Systemy wystêpuj¹ce w sieciach BCMP mo¿na podzieliæ na 4 typy:
FIFO, PS, IS, LIFO-PR [4, 7]. Do modelowania funkcjonowania stacji prze³adunkowych mo¿na zastosowaæ sieci BCMP sk³adaj¹ce siê z systemów wyk³adniczych M/M/
m/FIFO/¥ (typ FIFO wg klasyfikacji BCMP) i M/M/¥ (typ IS), st¹d dalsze rozwa¿ania
bêd¹ ograniczone tylko do tych typów. Typ FIFO reprezentowany jest przez system
jedno lub wielokana³owy, w którym zg³oszenia s¹ obs³ugiwane wg dyscypliny FIFO.
Rozk³ad czasów obs³ugi wszystkich klas jest identyczny i wyk³adniczy. W systemach
typu IS istnieje nieograniczona liczba kana³ów obs³ugi. Zg³oszenia ró¿nych klas mog¹
mieæ inne wymagania odnonie obs³ugi, przy czym rozk³ad czasów obs³ugi mo¿na
przedstawiæ w postaci rozk³adu Coxa [4, 7].
rednia liczba zg³oszeñ w systemie umieszczonym w sieci otwartej sk³adaj¹cej siê
z N systemów i R klas, bêd¹ca sum¹ intensywnoci obs³ugi w ca³ym systemie (mr)
oraz redniej liczby zg³oszeñ oczekuj¹cej na obs³ugê (Q), wyra¿ona jest za pomoc¹
zale¿noci :
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mi  liczba kana³ów obs³ugi w systemie i,
mir  wspó³czynnik obs³ugi klasy r w systemie i,
lir  wspó³czynnik strumienia zg³oszeñ klasy r w systemie i,
rir  wzglêdna intensywnoæ obs³ugi klasy r w systemie i, rir = lir/(mimir),

Do badañ wydajnoci stacji prze³adunkowych mo¿na zastosowaæ modele otwartych sieci kolejkowych, przy czym zg³oszeniami bêd¹ partie odpadów zmieszanych,
a systemami  procesy, którym poddawane s¹ odpady. W sieci tej istnieje poissonowski strumieñ zg³oszeñ oraz czas obs³ugi dla wszystkich systemów odpowiedzialnych za
wykonanie pewnych funkcji podlega rozk³adowi wyk³adniczemu.
Model stacji prze³adunkowej opisany w niniejszym artykule mo¿e daæ ogólny pogl¹d na modelowanie tego typu problemów za pomoc¹ teorii kolejek. Niech sieæ sk³ada
siê z 3 stanowisk obs³ugi: S1  waga, S2  roz³adunek i zagêszczanie, S3  magazyn, w
których czas obs³ugi podlega rozk³adowi wyk³adniczemu. redni czas obs³ugi na stanowisku S1 wynosi 10 minut (m1 = 6), na stanowisku S2  12 minut (m2 = 5), na
stanowisku S3  24 godziny (m3 = 1/24). Niech rednio w ci¹gu godziny przybywa
4 samochody (l = 4 sam./godz.). Stanowisko S3 jest systemem bez kolejki (Typ 3 wg
klasyfikacji BCMP), pozosta³e to systemy jednokana³owe z dyscyplin¹ FIFO (Typ 1).
Po przybyciu partii odpadów do stacji prze³adunkowej jest ona wa¿ona, nastêpnie poddawana jest roz³adunkowi i zagêszczaniu, póniej przewo¿ona jest do magazynu (prawdopodobieñstwa przejæ wynosz¹ 1, wiêc l1 = l2 = l3 = 4). W rozwa¿anym modelu
sieci za³o¿ono istnienie tylko jednej klasy zg³oszeñ, któr¹ stanowi¹ partie odpadów zmieszanych. Modele bardziej rozbudowane powinny zak³adaæ istnienie dodatkowych klas,
m.in. plastik, szk³o, metal, papier.
Dla tak dobranych danych rednie liczby zg³oszeñ w kolejkach do poszczególnych
systemów oraz rednie czasy oczekiwania partii odpadów w kolejce wynosz¹ odpowiednio: Q1 = 1,33 i W1 = 20 minut, Q2 = 3,2 i W2 = 48 minut. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
przy zwiêkszeniu czêstotliwoci przyjazdu samochodów dowo¿¹cych odpady mo¿e
nast¹piæ przypadek, w którym nie bêdzie spe³niony warunek ergodycznoci systemów
S1 i S2.
Przy formu³owaniu problemu optymalizacji sieci kolejkowych wa¿ne jest okrelenie funkcji kryterialnych i parametrów sieci, wzglêdem których bêdzie wykonywana
optymalizacja. W literaturze napotykamy na kilka problemów optymalizacyjnych dotycz¹cych sieci kolejkowych, które ogólnie mo¿emy podzieliæ na trzy grupy: problemy
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optymalnej topologii, problemy optymalnego przejcia oraz problemy optymalnej alokacji zasobów. W niniejszej pracy optymalizacja sieci polega na poszukiwaniu takiej liczby
kana³ów obs³ugi m w poszczególnych systemach, dla których koszty pracy sieci s¹
najmniejsze, przy znanych pozosta³ych parametrach sieci. W prezentowanym przyk³adzie jedynie systemy S1 i S2 podlegaj¹ optymalizacji, bowiem S3 nie stanowi tzw. w¹skiego gard³a, które powodowa³oby opónienia w roz³adunku partii odpadów.
Funkcja przedstawiaj¹ca koszt eksploatacji sieci  uwzglêdniaj¹ca jednostkowe
koszty (wagi w1) oczekiwania zg³oszenia w kolejce i jednostkowe koszty niezajêtoci
kana³ów obs³ugi (wagi w2)  jest postaci:
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Optymalizacja sieci jest zagadnieniem z³o¿onym. Stosowanie rachunku ró¿niczkowego, ze wzglêdu na dyskretny charakter zagadnienia ma ograniczone zastosowanie.
Z pomoc¹ przychodz¹ metody sztucznej inteligencji, wród nich algorytmy genetyczne
oparte na mechanizmach doboru naturalnego i dziedzicznoci. Ich metoda poszukiwania optymalnego rozwi¹zania ³¹czy w sobie ewolucyjn¹ zasadê prze¿ycia najlepiej przystosowanych osobników z systematyczn¹, choæ losow¹ wymian¹ informacji [8].
W ka¿dym pokoleniu powstaje nowy zespó³ sztucznych organizmów, utworzonych z
po³¹czenia fragmentów najlepiej przystosowanych przedstawicieli poprzedniego pokolenia. Projektowanie algorytmu genetycznego polega na:
 wyborze pocz¹tkowej populacji chromosomów,
 ocenie przystosowania chromosomów w populacji,
 sprawdzeniu warunków zatrzymania algorytmu genetycznego,
 selekcji chromosomów  tworzeniu nowej populacji na podstawie osobników z maksymalnymi wartociami funkcji dopasowania, wybranych z istniej¹cej populacji,
 krzy¿owaniu  zamianie ³añcuchów genów pomiêdzy dwoma losowo wybranymi
chromosomami rodzicielskimi,
 mutacji  sporadycznej, losowej zamianie wartoci elementu ci¹gu kodowego,
 utworzeniu nowej populacji,
 wyprowadzeniu najlepszego chromosomu, o najwiêkszej wartoci funkcji przystosowania.
Do obliczeñ przyjêto jednakowe wagi w1 równe 0,25 dla wszystkich systemów,
podobnie jak koszty niezajêtoci kana³u (w2 = 0,75). Optymalizacja za pomoc¹ algorytmów genetycznych pozwoli³a znaleæ tak¹ sytuacjê, gdy wszystkie kana³y obs³ugi by³y
wykorzystane optymalnie oraz liczba zg³oszeñ oczekuj¹cych w kolejce by³a minimalna.
Ograniczono przestrzeñ poszukiwanej liczby kana³ów obs³ugi do przedzia³u [1, 5].
Populacja pocz¹tkowa wynosi³a 30 osobników. W omawianym przypadku wykorzystany zosta³ algorytm z czêciow¹ wymian¹ populacji (przy 50% wymianie populacji),
krzy¿owanie dwupunktowe polegaj¹ce na dziedziczeniu przez potomków fragmentów
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chromosomów  rodziców wyznaczonych przez dwa wylosowane punkty krzy¿owania. Przy prezentowanych danych system S1 powinien byæ jednokana³owy, a S2  dwukana³owy. W tym przypadku parametry systemu S1 pozostaj¹ bez zmian, a rednia
liczba zg³oszeñ w kolejce systemu S2 wynosi Q2 = 0,152 i redni czas oczekiwania
W2 = 2,28 minuty. Algorytm genetyczny w 100% dochodzi³ do w³aciwego rozwi¹zania (zosta³o wykonanych 20 prób algorytmu, ka¿da po 100 iteracji). Oczywicie zaleca
siê stosowanie du¿ego wspó³czynnika krzy¿owania (ok. 0,9) i ma³ego wspó³czynnika
mutacji (ok. 0,1). W przypadku bardziej rozbudowanych sieci nale¿a³oby zwiêkszyæ
rozmiar populacji pocz¹tkowej.

PODSUMOWANIE
Prawid³owo prowadzona gospodarka odpadami wymaga wielu po³¹czonych ze sob¹
dzia³añ. Jej pocz¹tkowym etapem jest odbiór i transport odpadów do miejsca ich przeróbki lub unieszkodliwienia. Aby zapewniæ efektywnoæ ekonomiczn¹ nale¿y optymalnie zaprojektowaæ trasy przewozu odpadów i obiekty zajmuj¹ce siê gospodark¹ odpadami. W artykule krótko przedstawiono zagadnienie VRP modeluj¹ce problem przydzia³u pojazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów i trasy ich przejazdów.
Przedstawiono równie¿ mo¿liwoci zastosowania teorii kolejek do modelowania
funkcjonowania stacji prze³adunkowej odpadów. W tym wypadku wykorzystaæ mo¿na
zarówno pojedyncze systemy, jak i sieci kolejkowe. Zaproponowane modelowanie za
pomoc¹ sieci kolejkowych pozwala na wierne odzwierciedlenie realnej sytuacji. Dziêki
zastosowaniu teorii kolejek mo¿na oceniæ efektywnoæ badanej stacji oraz znaleæ w¹skie gard³o ca³ego systemu. Kolejnym krokiem, wartym podjêcia, by³oby zbudowanie
modelu istniej¹cej stacji prze³adunkowej, w której wykonywane s¹ dodatkowe operacje
technologiczne przetwarzania odpadów oraz uwzglêdnienie innych metod optymalizacji modelowanej stacji prze³adunkowej.
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Praca wykonana w ramach badañ w³asnych nr 10.10.100.484.
SELECTED OPTIMIZATION PROBLEMS IN WASTE MANAGEMENT
Summary
Amount of municipal waste produced is rising along with economic development. Waste become also
more troublesome for environment. Selective collection of waste (collection at source) is precondition that further waste management will be correct. Waste management includes also such elements as
transport, processing and disposal of waste. Applied solutions should be effective with regard to
protection of environment and costs. The selected optimization problems connected with collection
and transport of waste to the processing and disposal plants are described in this article.
Keywords: waste management, modeling of waste transfer station.
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