
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ENGINEER STUDENT AWARD 2017 

Zadania konkursowe 

Annex 2 to the ENGINEER STUDENT AWARD 2017 Competition rules 

Competition tasks 

 

1. „Mocowanie szyn z podparciem ciągłym bez poprzeczek torowych”  

Zaprojektowanie systemu bezpodsypkowej nawierzchni torowej z montażem elementów 

podporowych w technologii „od góry” i późniejszym montażem szyn kolejowych lub 

tramwajowych, zaizolowanych uprzednio profilami systemu RCS®, bez użycia poprzeczek 

torowych. W zależności od potrzeb, system ma umożliwiać punktowe lub ciągłe podparcie 

szyny. 

2. „Podpory podkładów – BN918145”  

Zaprojektowanie sprężystych podpór podkładów (zelówki), montowanych na etapie produkcji 

podkładu, spełniających wymagania techniczne warunków dostawy BN918145 kolei Deutsche 

Bahn AG, przeznaczonych również do montażu na podkładach typu PS-93/-94, stosowanych 

na sieci zarządzanej przez PKP. Podpory (zelówki) mają być łączone z podkładami w sposób 

trwały, umożliwiając ich bezpieczny transport i użytkowanie. 

3. „Pomiar ugięcia podczas przejazdu pojazdu szynowego” 

Zaprojektowanie urządzenia lub systemu pomiaru ugięcia podpartej w sposób ciągły szyny w 

trakcie jej normalnej eksploatacji, podczas przejazdu pojazdu szynowego. Urządzenie lub 

system powinien umożliwiać przeprowadzanie pomiarów „pod ruchem” bez konieczności 

wyłączeń na mierzonym odcinku. Urządzenie powinno również mierzyć ruch poruszających się 

po torowisku pojazdów. Mierzone dane/wyniki pomiaru mają być zapisywane w sposób ciągły 

przy pomocy opracowanego przez Uczestnika konkursu oprogramowania analitycznego, które 

pozwoli na ich dalszą obróbkę.  

4. „System nawierzchni przejazdu kolejowego przy zachowaniu ciągłości nawierzchni torowej i 

drogowej” 



Zaprojektowanie systemu nawierzchni przejazdu kolejowego, spełniającego podstawowe 

wymagania bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości nawierzchni torowej i 

drogowej. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac torowych system ma zapewniać 

łatwy demontaż i montaż bez ingerencji w konstrukcję torowiska. Opracowany system 

nawierzchni przejazdu powinien uwzględniać zastosowanie elementów elastomerowych. 

5. „Tor bezpieczny dla rowerów”  

Zaprojektowanie praktycznego rozwiązania zabezpieczającego torowisko tramwajowe w 

obszarze przejazdu torowo-rowerowego. Rozwiązanie to powinno ułatwić i zapewnić 

bezpieczeństwo poruszającym się po przejeździe rowerzystom, eliminując niekontrolowany i 

powodujący wypadki komunikacyjne wjazd koła rowerowego w rowek szyny. Rozwiązanie 

powinno być trwałe (żywotność min. 5 lat) i zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Warunki środowiskowe oraz atmosferyczne, czy też ewentualne ciała obce nie 

powinny mieć wpływu na funkcjonalność tego rozwiązania. Pożądane jest zastosowanie szyn 

standardowych, można jednak zaproponować używane w torowiskach tramwajowych 

konstrukcje specjalne. Proponowane rozwiązanie powinno uwzględniać zastosowanie 

elementów elastomerowych. 

 

 


