Załącznik nr 4 – specyfikacja

Schedule No. 4- specification

Zator, dnia 14 czerwca 2018 r.

Zator, 14th of June 2018

Innowacyjny Tilt Rollercoaster („urządzenie”;
„rollercoaster grawitacyjny” ) – oparty na mechanizmie
grawitacyjnym. Wdrożenie wyników prac badawczorozwojowych według zgłoszenia patentowego P-420911
(Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – numer
prawa wyłącznego PAT.228085)
Wymagania Zamawiającego.
1.

Dane Techniczne
grawitacyjny:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.

urządzenia

Innovative Tilt Roller coaster ("device"; "gravity
roller coaster") - based on a gravity mechanism.
Implementation of research and development results
according to patent application P-420911 (Patent
Office of the Republic of Poland - exclusive right
number PAT.228085)
Awarding Entity’s requirements.

typu

Rollercoaster

Długość toru – nie mniej jak 850 metrów;
Wysokość konstrukcji – nie mniejsza niż 45 metrów;
Prędkość – nie mniej jak 85 km/h;
Ilość inwersji (obrotu 360 stopni) – nie mniej jak 2;
Maksymalne przeciążenia: +4,5 G;
Minimalne przeciążenia: -1 G;
Liczba pociągów – co najmniej 2
Liczba wagoników w pociągu – nie mniej jak 6
Liczba pasażerów w pociągu – nie mniej jak 24 osób
Ograniczenie wzrostu – od 120 cm
System
blokujący
indywidualny
uchwyt
zabezpieczający.
System zamykający - podwójny hydrauliczny
mechanizm zamykający.
Całkowity
czas
jazdy
z
wyłączeniem
wsiadania/wysiadania – nie mniej jak 75 sekund.
Czas wsiadania/wysiadania – pomiędzy 40-50 sekund.
Czas startu pomiędzy poszczególnymi pociągami
(Dispatch Time) – 80 – 90 sekund.
Zakładana przepustowość na godzinę – nie mniej jak
1000 pasażerów
Główny system napędowy – elektromagnetyczny
Główny system hamulcowy – magnetyczny.
Tor boczny – Wymagamy w cenie.
Włącznik automatyczny – Wymagamy w cenie
Ułatwienia dla niepełnosprawnych - konstrukcja
urządzenia
umożliwi
korzystanie
przez
niepełnosprawnych.
Urządzenie typu rollercoaster grawitacyjny - Tilt
Rollercoaster – zgodnie z założeniami zgłoszenia
patentowego nr P-420911 (Urzędu Patentowego
Rzeczpospolitej Polskiej – numer prawa wyłącznego
PAT.228085) koniecznie powinno uwzględniać
zastosowanie odpowiedniego mechanizmu startowego
pojazdu oraz sposobu rozpoczynania ruchu pojazdu
(wagonika kolejki górskiej). Wskutek wprowadzenia
rozwiązania przedstawionego w ww. zgłoszeniu

1.

Technical data of a gravity Roller coaster:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Track length - not less than 850 meters;
Structure height - not less than 45 meters;
Speed - not less than 85 km / h;
Number of inversions (360 degrees rotation) not less than 2;
Maximum G-force +4,5 G;
Minimum G-force -1 G;
Number of trains – at least 2
Number of wagons per train - not less than 6
Number of passengers per train - not less than 24
people
Growth restriction - from 120 cm
Locking system - individual safety handle.
Closing system - double hydraulic closing
mechanism.
Total riding time excluding entering / exiting not less than 75 seconds.
Time of getting in / out - 40-50 seconds.
Start time between individual trains (Dispatch
Time) - 80 - 90 seconds.
Assumed capacity per hour - not less than 1000
passengers
Main drive system - electromagnetic
Main braking system - magnetic.
Side track - Required in price.
Automatic switch - Required in price
Facilitation for the disabled - the structure of the
device enables use by the disabled.
Rollercoaster - in accordance with the
assumptions of patent application No. P-420911
(Patent Office of the Republic of Poland
exclusive right number PAT.228085) should
necessarily include the use of an appropriate
vehicle staring mechanism and the method of
starting the vehicle's motion (a roller coaster
wagon). As a result of the introduction of the
solution presented in the above Patent
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patentowym planowany rollercoaster grawitacyjny
powinien osiągnąć następujące cechy/korzyści
odróżniające go od dotychczas dostępnych technologii
na rynku:
i.
brak konieczności korzystania z systemu
napędowego w procesie przechyłu (dojazdu);
ii.
faza powrotu z wykorzystaniem sił grawitacji
bez konieczności wykorzystywania silnika;
iii.
możliwość odzysku energii w trakcie trwania
fazy powrotu;
iv.
zastąpienie złożonych systemów napędowych
prostym i bezawaryjnym rozwiązaniem
opartych na siłach grawitacji;
v.
gładkość
trajektorii
ruchu
platformy
obrotowej;
vi.
dodatkowy ruch wzdłużny w trakcie obrotu.
w. Gwarantowane ewolucje, które powinny zostać
zastosowane w rollercoasterze:
a. Twisted Vertical Drop;
b. Speed Hill;
c. Overbanked Turn (x2);
d. Highsider
e. Zero-G Ball;
f. Hi-Speed Carousel Turn
g. Camelback
h. Twisted Airtime Hill
i. Barell Roll;
j. Track Twist;
k. Overback Carousel
l. S-Turns
m. Trench Dip

2.

Zastosowanie
w
rollercoastrze
odpowiedniego
mechanizmu
startowego
pojazdu
i
sposobu
rozpoczynania ruchu pojazdu [systemu obrotowego
urządzenia opierającego się na siłach grawitacji]

application the planned gravity roller coaster
should achieve the following features /
advantages that distinguish it from technologies
previously available on the market:
i.
no need to use the propulsion system in
the process of heel (access);
ii.
the return phase using forces of gravity
without using the engine;
iii.
possibility of energy recovery during
the return phase;
iv.
replacement of complex drive systems
with a simple and failure-free solution
based on forces of gravity;
v.
smoothness of the trajectory of the
rotating platform motion;
vi.
additional longitudinal motion during
rotation.
w. Guaranteed evolutions that should be used in the
roller coaster:
a. Twisted Vertical Drop;
b. Speed Hill;
c. Overbanked Turn (x2);
d. Highsider
e. Zero-G Ball;
f. Hi-Speed Carousel Turn
g. Camelback
h. Twisted Airtime Hill
i. Barell Roll;
j. Track Twist;
k. Overback Carousel
l. S-Turns
m. Trench Dip
2.

The use in the roller coaster of the appropriate
starting mechanism of the vehicle and the method
of starting the vehicle's motion [the rotary system
of the device based on the forces of gravity]

W rollercoasterze konieczne będzie uwzględnienie przez
Dostawcę mechanizmu startowego pojazdu i sposobu
rozpoczynania ruchu pojazdu (systemu obrotowego
urządzenia) zgodnie ze zgłoszeniem patentowym nr P-420911.
Przedmiotem tego wynalazku jest mechanizm startowy pojazdu
i sposób rozpoczynania ruchu pojazdu.

In the rollercoaster is necessary to take into account the
vehicle's starting mechanism and the method of starting
the vehicle's motion (the rotating system of the device) in
accordance with the patent application No. P-420911.
The subject of this invention is the vehicle starting
mechanism and the method of starting the vehicle
motion.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie opis rozwiązania
nie wyklucza dopuszczalności przedstawienia rozwiązania
równoważnego.

The description of the solution presented herein does
not exclude the admissibility of presenting an
equivalent solution
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3.

Ogólne zasady działania systemu obrotowego
urządzenia opierającego się na siłach grawitacji:

3.

General principles of operation of a rotating
system of a device based on the forces of gravity:

Rollercoaster grawitacyjny składać się będzie z toru, którego
pierwsza część kończyć się będzie platformą obrotową.
Platforma ta pierwotnie usadowiona będzie w pozycji
poziomej, tak, że jadący wózek będzie mógł być na niej
umieszczony przejeżdżając bezpośrednio z pierwszej części
toru składającej się z podjazdu i odcinka poziomego. Następnie
następować będzie ruch obrotowy mający na celu połączenia
platformy obrotowej wraz z wózkiem z drugą częścią toru –
będącą właściwą trasą przejazdu kolejki. W pierwszej części
tor ten znajdować się będzie w pozycji pionowej i do takiej
pozycji platforma obrotowa wraz z wózkiem będzie obracana.
Podstawowym elementem wynalazku będzie przeciwwaga
znajdująca się na ramieniu odsunięta od środka obrotu o daną
odległość. Przyjmując, że układ podparty będzie na podporze
to siła grawitacji działać będzie zarówno na fragment toru z
wózkiem oraz tor do którego przymocowana będzie
przeciwwaga.

The gravity roller coaster will consist of a track whose
first part will end with a rotating platform. The platform
will initially be located in a horizontal position, so that
the moving bogie can be placed on it passing directly
from the first part of the track consisting of the driveway
and the horizontal section. Then there will be rotary
motion to connect the rotating platform with the bogie
with the second part of the track - which is the right route
for the roller coaster. In the first part, the track will be in
a vertical position and to this position the rotating
platform with the bogie will be rotated. The basic element
of the invention will be the counterweight located on the
arm offset from the center of rotation by a given distance.
Assuming that the system will be supported on a
support, the force of gravity will act both on the
fragment of the track with the bogie and the track to
which the counterweight will be attached.

Mechanizm startowy pojazdu torowego według wynalazku
zawierać będzie konstrukcję wspierającą wyposażoną w
przyporę oraz platformę obrotową z odcinkiem toru
pojazdu, zamocowaną obrotowo do przypory na osi obrotu i
będzie wyposażony w środki hamujące przystosowane do
hamowania ruchu obrotowego platformy obrotowej na jej osi
obrotu. Platforma obrotowa będzie ponadto zaopatrzona w
przeciwwagę zamocowaną do niej w sposób regulowany tak,
że środek ciężkości przeciwwagi będzie odsunięty od osi
obrotu, a jego promień wodzący tworzyć będzie z poziomym
odcinkiem toru pojazdu kąt mieszczący się w zakresie od 30°
do 75°, przy czym platforma obrotowa będzie na końcu
zaopatrzona w ruchomy zwalniany zaczep. Odchylenie
promienia wodzącego środka ciężkości przeciwwagi od
poziomu w położeniu początkowym pozwoli zapewnić
niezerowy moment pochodzący od siły ciężkości przeciwwagi
w pełnym zakresie kątów obrotu platformy: od zera do 90°.
Dzięki temu nie będzie konieczne stosowanie dodatkowego
silnika.

The starting mechanism of a tracked vehicle according to
the invention comprises a support structure provided with
a buttress and a rotating platform with a vehicle track
section, rotatively attached to the buttress on the axis of
rotation and is provided with braking means adapted to
inhibit the rotational motion of the rotating platform on
its axis of rotation. The rotating platform is further
provided with a counterweight fixed to it in an adjustable
manner so that the center of gravity of the counterweight
is offset from the axis of rotation, and its radius forms
with the horizontal track section an angle ranging from
30 ° to 75 °, and the rotating platform is at the end
provided with a mobile releasable catch. The deflection
of the radius of the center of gravity of the counterweight
from the level in the initial position will allow to ensure a
non-zero torque coming from the gravity of the
counterweight in the full range of the rotation angles of
the platform: from zero to 90 °. Thanks to this, it will not
be necessary to use an additional engine.

W jedną stronę platforma obracać się będzie pod ciężarem
pojazdu, zaś w drugą wraca pod ciężarem przeciwwagi.

To one side the platform will rotate under the weight of
the vehicle, and to the other side it will return under the
weight of the counterweight.

Proces składa się z fazy początkowej, w której wózek wjeżdżać
będzie na ruchomą platformę. W kolejnej fazie zwalniany
będzie hamulec i platforma zacznie poruszać się z pozycji
poziomej do pozycji pionowej. W czasie zmiany pozycji wózek
poruszać się będzie o minimalną odległość. W kolejnej fazie
hamulec blokuje platformę i wózek zjeżdża pod wpływem
działania siły grawitacji. Ostatnia faza to czas, kiedy wózek
znajduje się poza platformą a sama platforma wraca do pozycji
poziomej. Należy zauważyć, że w przedstawionym

The process consists of an initial phase in which the
bogie will enter the mobile platform. In the next phase,
the brake will be released and the platform will start to
move from a horizontal position to a vertical position.
During the change of position the bogie will move by the
minimum distance. In the next phase, the brake shall
block the platform and the bogie shall slide down under
the influence of the force of gravity. The last phase is
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rozwiązaniu występuje moment hamujący. Moment ten
kontrolowany będzie poprzez system mikroprocesorowy.
Dlatego też ważne jest, aby w układzie zostało zastosowane
sprzężenie zwrotne od pozycji i na bieżąco w czasie
rzeczywistym kontrolowana prędkość platformy. Możliwe jest
wówczas takie dobranie położenia przeciwwagi, że czas
aktywacji hamulca będzie minimalny powodując jego
minimalne zużycie. Dlatego zaleca się, aby układ wstępnie
dobrany był dla konfiguracji gdzie wózek jest pusty bez
pasażerów. Dla takiej konfiguracji należy dobrać przeciwwagę.
W czasie pracy, gdy rozkład mas pasażerów może być różny,
system hamulcowy, będzie kompensować tylko nieznaną masę
pasażerów. W ruchu powrotnym działanie hamulca będzie
odbywać się zawsze według tej samej charakterystyki.

when the bogie is out of the platform and the platform
itself returns to a horizontal position. It should be noted
that there is a braking torque in the illustrated
embodiment. This torque will be controlled by a
microprocessor system. Therefore, it is important that the
system uses feedback from the position and the platform
speed is controlled in real-time,. It is then possible to
select the counterweight position so that the activation
time of the brake is minimal, causing its minimum wear.
Therefore, it is recommended that the system be preselected for a configuration where the bogie is empty
without passengers. A counterweight should be selected
for such a configuration. During the operation, when the
distribution of passenger weights can be different, the
braking system will only compensate for unknown
passenger weight. In the return motion the brake
operation will always follow the same characteristics.

Powyższe rozwiązanie powinno zostać uwzględnione w
konstrukcji
rollercoastera.
Szczegółowy
opis
przedmiotowego zgłoszenia patentowego, stanowiący
integralną część niniejszego opisu zamówienia, znajduje się
w załączniku nr 6 (wersja polska) i w załączniku nr 7
(wersja angielska) - opis ten wraz z rysunkami są również
dostępne na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej
Polskiej pod linkiem:
https://grab.uprp.pl/sites/Opisy/Miniaturki/Opisy/3073144.
pdf).

The above solution should be included in the roller
coaster structure. A detailed description of the patent
application concerned, which is an integral part of
this order description, is included in Appendix No. 6
(polish version) and in Appendix No. 7 (english
version) - this description and drawings are also
available on the website of the Patent Office of the
Republic of Poland under the following link:
https://grab.uprp.pl/sites/Opisy/Miniaturki/Opisy/307
3144.pdf).

Informujemy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązania
równoważnego – do rozwiązania.

Please be advised that any equivalent solution is
acceptable.

4.

4.

Szyny

Do potwierdzenia przez dostawcę zgodne z wymaganiami
urządzenia i jego prawidłowej eksploatacji.
Na podstawie danych konstrukcyjnych, każda sekcja toru
poddawana być powinna fabrycznemu pomiarowi, dzięki
któremu można dokładnie monitorować geometrię wzdłuż
kierunku jazdy.
5.

Napęd

Napęd łańcuchowy.
6.

Cele/funkcjonalności innowacyjnego zastosowania
systemu obrotowego urządzenia opierającego się na
siłach grawitacji:
a) brak konieczności korzystania z systemu
napędowego w procesie przechyłu (dojazdu) –
opracowane rozwiązanie opierające się na korzystaniu
z sił grawitacji ma na celu dokonanie procesu
transferu wózka z pozycji poziomej do pozycji

Rails

To be confirmed by the supplier in accordance with the
device requirements and its proper operation.
Based on the construction data, each track section should
be subjected to a factory measurement, so that the
geometry along the direction of travel can be closely
monitored.
5.

Drive

Chain drive.
6.

Goals / functionalities of the innovative
application of a rotating system of a device based
on the forces of gravity:
a) no need to use the propulsion system in the
tilt process (access) - the solution developed
based on the use of forces of gravity is to
transfer the bogie from a horizontal position to a
vertical position. After the bogie has reached the
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b)

c)

d)

e)

pionowej. Mechanizm po dojechaniu wózka do
odpowiedniego miejsca przy wykorzystaniu ciężaru
wózka rozpoczyna proces. Dzięki temu wywołany
zostanie naturalny ruch charakteryzujący się
naturalnym przyśpieszeniem. Jednocześnie dzięki
odpowiednio skonstruowanej przeciwwadze po
przekroczeniu
pewnego
poziomu
nachylenia
następować będzie wyhamowanie prędkości i płynne
połączenie elementów toru. Następnie rozpocznie się
proces zjazdu. Układ ten charakteryzuje się więc tym,
że nie ma w nim konieczności wykorzystywania
systemu napędowego.
faza powrotu z wykorzystaniem sił grawitacji bez
konieczności
wykorzystywania
silnika
–
opracowane rozwiązanie polega na tym, że wózek
dojeżdżać będzie do platformy obrotowej, gdzie
będzie transportowany z pozycji poziomej do pozycji
pionowej przy wykorzystaniu sił grawitacji. Następnie
rozpoczęty zostanie proces jazdy. Po czym konieczne
będzie dokonanie przetransportowania platformy
obrotowej do pozycji wyjściowej. Również ten proces
realizowany będzie dzięki wykorzystaniu sił
grawitacji. Specjalnie zaprojektowana przeciwwaga
działająca w dwóch osiach po zmniejszeniu wagi
dolnej części platformy w wyniku rozpoczęcia przez
wózek kolejki procesu jazdy automatycznie wycofa
platformę na pozycje wyjściową.
możliwość odzysku energii w trakcie trwania fazy
powrotu – po rozpoczęciu procesu jazdy wózka waga
dolnej części platformy zostanie gwałtownie
pomniejszona o wagę wózka. Jednocześnie
przeciwwaga musi mieć odpowiedni ciężar aby móc
wyhamować ruch dolnej części platformy obrotowej z
pasażerami. Dlatego ruch powrotny platformy będzie
bardzo gwałtowny, w wyniku czego wyzwolona
zostanie energia kinetyczna. Brak zastosowania
dodatkowych rozwiązań mógłby spowodować
negatywne konsekwencje dla urządzenia wynikające z
uderzenia platformy w inną część konstrukcji, co
spowodowałoby wytracenie energii kinetycznej, jak
również
mogłoby
powodować
uszkodzenia
konstrukcji. Dlatego w fazie powrotu zastosowane
zostaną
mechanizmy
wyhamowujące,
które
jednocześnie odzyskiwać będą wygenerowaną
energię. Proces taki pozwoli na znacząca oszczędność
energii.
zastąpienie złożonych systemów napędowych
prostym i bezawaryjnym rozwiązaniem opartych
na siłach grawitacji
gładkość trajektorii ruchu platformy obrotowej opracowane rozwiązanie charakteryzować się będzie
płynnością ruchu w trakcie transportu wózka z pozycji
poziomej do pozycji pionowej. Wynikać to będzie z
tego, że wykorzystane zostaną naturalne siły

b)

c)

d)

e)

right place using the weight of the bogie, the
mechanism starts the process. Thanks to this,
natural motion with natural acceleration will be
triggered. At the same time, thanks to the
properly constructed counterweight, after
exceeding a certain level of inclination, the
speed will be slowed down and the track
elements will be connected smoothly. Then the
downhill process will start. This system is
characterized by the fact that it does not require
the use of a propulsion system.
return phase using gravitational forces
without using the engine- the solution
developed is that the bogie will reach the
rotating platform where it will be transported
from a horizontal position to a vertical position
using gravity. Then the riding process will start.
Afterwards, it will be necessary to transport the
rotating platform to the starting position. Also
this process will be realized thanks to the use of
forces of gravity. A specially designed
counterweight operating in two axes after
lowering the weight of the lower part of the
platform as a result of the bogie riding process
automatically, shall withdraw the platform to its
starting position.
possibility of energy recovery during the
return phase - after the start of the bogie's
riding process the weight of the lower part of the
platform will be rapidly reduced by the weight
of the bogie. At the same time, the
counterweight must have sufficient weight to be
able to slow down the motion of the bottom part
of the platform rotating with passengers.
Therefore, the return motion of the platform will
be very rapid, as a result of which the kinetic
energy will be released. The lack of additional
solutions could cause negative consequences for
the device resulting from the impact of the
platform on another part of the structure, which
would cause loss of kinetic energy, as well as
could cause damage to the structure. Therefore,
during the return phase, a braking mechanisms
will be used, which will simultaneously
regenerate the generated energy. Such a process
will allow significant energy savings.
replacement of complex drive systems with a
simple and failure-free solution based on
forces of gravity
smoothness of trajectory of the rotating
platform motion - the developed solution will
be characterized by the smooth flow of traffic
during the transport of the bogie from a
horizontal position to a vertical position. It will
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f)

7.

grawitacji pozwalające na najbardziej płynny ruch..
dodatkowy ruch wzdłużny w trakcie obrotu oprócz płynnego ruchu wynikającego z siły grawitacji
będzie miał miejsce również ruch wzdłużny dający
uczestnikom wrażenie spadania. Proces ten będzie
miał miejsce w najwyższym miejscu urządzenia.

Pociąg

f)

7.

result from the fact that natural forces of gravity
will be used allowing for the smoothest motion.
additional longitudinal motion during
rotation in addition to the smooth motion
resulting from the force of gravity, there will
also be a longitudinal motion giving the
impression of falling. This process will take
place in the highest place of the device.

Train

Blokada zamykana się na uchwycie zabezpieczającym,
utrzymująca pasażerów w pozycji wygodnej i bezpiecznej.
Wygląd pociągu (grafika – modelowanie) zostanie ustalony po
wyborze Wykonawcy.

The lock is locked on the safety handle, keeping the
passengers in a comfortable and safe position. The
appearance of the train (graphics - modeling) will be
determined after selecting the Contractor.

8.

8.

Stacja

Station

Szyny toru stacji montowane poziomo. Na szynach
zamontowane niezbędne przyśpieszacze i hamulce wraz z
wyposażeniem.

Station track rails mounted horizontally. The necessary
accelerators and brakes along with the equipment are
mounted on the rails.

Konstrukcja będzie uwzględniać zamontowanie systemu
obrotowego urządzenia zgodnie ze zgłoszeniem patentowym
nr P-420911.

The structure will be adapted to the installation of the
rotating system of the device in accordance with the
patent application No. P-420911.

Stacja wyposażona w automatyczne bramki do wsiadania –
wysiadania oraz automatyczny system zwalniający do
odblokowywania blokad. Platforma do wsiadania i wysiadania
pasażerów stanowić będzie część podłogi budynku stacji i nie
jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający zapewni
wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do
zamontowania platformy, sterowania urządzeniem oraz
skrzynek rozdzielczych. Dostawca zapewni działanie bramek
automatycznych,
kompresor
oraz
standardowe
(nie
prefabrykowane) przewody zasilające. Ze względów
bezpieczeństwa i wygody peron poniżej pociągu pokryty
miękkimi gumowymi płytkami.

The station shall be equipped with automatic gates for
getting in and out and an automatic release system for
unlocking locks. The platform for passengers getting and
of will form part of the floor of the station building and
shall not be the subject of the order. The Awarding Entity
shall ensure the execution of all works necessary to
install the platform, device control and distribution boxes.
The Supplier shall ensure the operation of automatic
gates, a compressor and standard (non-prefabricated)
power cords. For reasons of safety and comfort, the
platform below the train shall be covered with soft rubber
tiles.

9. Hamulce
Głównym systemem hamulcowym urządzenia będzie system
magnetyczny, zapewniający płynną i cichą pracę, wpływając
na wygodę pasażerów. Sterowany częstotliwościowo napęd
przyśpieszania ostatecznie pozycjonuje pociąg na stacji.
Dostawca zapewnia kompresor do uruchomionych hamulców.
Bez tarciowy układ hamulcowy wykorzystujący prądy wirowe.

9. Brakes
The main brake system of the device will be a magnetic
system, ensuring smooth and quiet operation, affecting
the comfort of passengers. The frequency-controlled
acceleration drive shall ultimately position the train at the
station. The Supplier shall provide a compressor for the
running brakes. Non-friction braking system using eddy
currents.

Konstrukcja i system działania hamulców koniecznie
uwzględniać będzie wskazania zawarte w zgłoszeniu
patentowym nr P-420911, tj. m.in. system mikroprocesorowy.

The structure and operation of the brakes will necessarily
be adapted to the indications contained in patent
application
P-420911,
i.e.,
among
others
a
microprocessor system.
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10. Koła

10. Wheels

Koła zostaną tak zaprojektowane aby umożliwić łatwą
wymianę powierzchni roboczej koła (regenerację). Technologia
kół pozwoli na zmniejszenie oddziaływania na konstrukcję
nośną koła, co umożliwi jej ponowne użycie. Możliwa więc
będzie wymiana jedynie najbardziej eksploatowanej
powierzchni roboczej.

The wheels will be designed to allow easy replacement of
the wheel working surface (regeneration). The wheel
technology will reduce the impact on the wheel support
structure, allowing it to be reused. It will be possible to
exchange only the most exploited work surface.

11. System sterowania urządzeniem
System sterowania urządzeniem składać powinien się z szafy
sterującej i konsoli operatora. Dostawca zapewnia wszystkie
przewody elektryczne, pneumatyczne, węże i kompresory,
system PLC oraz obwód wyłączania awaryjnego, jak również
przewody zasilające i sterowania. System powinien zapewniać
możliwość komunikacji z nim poprzez EtherNet / IP Network.
Pomoc zdalna zapewni szybką analizę ewentualnych
problemów w celu zminimalizowania czasu wyłączenia
urządzenia z eksploatacji, będzie dostępna po podłączeniu
Internetu do przełącznika Ethernet.
Domyślny system diagnostyczny powinien wyróżniać się
przyjaznym dla użytkownika, graficznym interfejsem,
wspomagającym zarówno operatorów, jak i personel
techniczny
urządzenia.
Wszelkie
wykryte
usterki
uniemożliwiające eksploatację urządzenia powinny być
wyświetlane na głównej konsoli operatora. Strona główna
zawierać ma ogólne informacje na temat cykli urządzenia oraz
ekran dotykowy umożliwiający szybki dostęp do
szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych stref
blokowych.

11. Device control system
The device control system should be composed of the
control cabinet and the operator's console. The Supplier
shall provide all electrical wires and pneumatic pipes,
hoses and compressors, a PLC system and an emergency
shutdown circuit as well as power and control wires. The
system should provide the ability to communicate with it
via EtherNet / IP Network. Remote assistance will
provide a quick analysis of any problems in order to
minimize the time of shutting the device out of service, it
will be available after connecting the Internet to an
Ethernet switch.
The default diagnostic system should be distinguished by
a user-friendly, graphical interface that supports both
operators and technical staff of the device. Any
malfunctions that prevent operation of the device should
be displayed on the main operator's console. The main
page shall contain general information about the device
cycles and a touch screen that shall allow for quick access
to detailed information about individual block zones.

12. Platformy i schody

12. Platforms and stairs

Schody ewakuacyjne i do prac konserwacyjnych wyciągu są w
cenie. Wyciąg będzie dostarczony z platformą (poniżej
pociągu), połączoną ze schodami w celu ewakuowania
pasażerów w razie awarii urządzenia. Przenośna rama schodów
ewakuacyjnych połączona pomiędzy dwoma schodami, tak aby
pasażerowie mogli zejść (z pomocą operatorów) przez ramę
przenośnych schodów ewakuacyjnych do schodów stałych.
Podłoga może być, według ustaleń, betonowa lub drewniana i
będzie stanowiła część budynku stacji. Wymaga się aby
konstrukcja urządzenia/schody/platformy była przystosowana
do swobodnego ruchu niepełnosprawnych.

Escape stairs and stairs for the lift maintenance works are
included in the price. The lift will be delivered with a
platform (below the train), connected to the stairs to
evacuate passengers in the event of a device failure. A
portable emergency stair frame connected between two
stairs, so that passengers can descend (with the help of
operators) through the frame of the emergency escape
stairs to the fixed stairs. The floor can be, according to
findings, of concrete or wooden and will be part of the
station building. It is required that the device/
staircase/platform structure is adapted to the free
movement of the disabled.

13. Fundamenty
Dostawca dostarczy śruby kotwiące, nakrętki i szablony do
montażu w stałych fundamentach betonowych. Dostawca
zapewnia również plan fundamentów ze współrzędnymi i
łożyskami fundamentów wraz z danymi dotyczącymi
obciążenia
fundamentów
dla
różnych
przypadków.

13. Foundations
The Supplier will provide anchor bolts, nuts and
templates for installation in permanent concrete
foundations. The Supplier shall also provide a foundation
plan with coordinates and foundation bearings along with
foundation load data for different cases. Foundations and
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Fundamenty i
Zamawiający.

wszystkie

prace
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zapewnia

all structure works shall be provided by the Awarding
Entity.

14. Malowanie
Cała konstrukcja stalowa, tor i podpory, itp. wykonane ze stali
piaskowanej w klasie SA 2,5 i malowane na maksymalnie dwa
kolory dwuskładnikową, grubo powłokową farbą epoksydową.
Grubość warstwy farby co najmniej 160 mikronów. Zawleczki,
śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane.

14. Painting
The entire steel structure, track and supports, etc. shall be
made of sandblasted steel in class SA 2.5 and painted
with a maximum of two colors, using a two-component,
thick-coat epoxy paint. The paint layer thickness shall be
of at least 160 microns. Split pins, bolts, nuts and
washers.

15. Obliczenia
Obliczenia statyczne i projektowe wykonane powinny być
zgodnie z normami EN 13814, ASTM F24.

15. Calculations
Static and design calculations should be made in
accordance with EN 13814, ASTM F24.standards

16. Instrukcje
Dostawca dostarczy Instrukcję Eksploatacji i Konserwacji w
języku angielskim lub polskim.

16. Instructions
The Supplier will provide the Operations
Maintenance Instructions in English and Polish.

17. Jakość materiałów
Jakość materiałów musi być zgodna z normami DIN oraz
Normami Europejskimi lub Równorzędnymi.

17. Quality of materials
The quality of materials must comply with DIN standards
and European or Equivalent Standards.

18. Nadzór nad instalacją
Dostawca zapewni bez dodatkowego wynagrodzenia pomoc
techniczną w zakresie:
a) kolejności montażu urządzenia;
b) właściwej metody montażu urządzenia;
c) końcowej regulacji systemu;
d) przeprowadzenia badań przed otwarciem;
e) zapoznania kierowników eksploatacji i konserwacji z
systemem.
Zamawiający pokryje koszty:
a) wysoko wykwalifikowanych lokalnych takielarzy,
spawaczy i elektryków;
b) wynajem
dźwigów,
sprężarki,
zestawów
spawalniczych, narzędzi i wszelkiego innego
wymaganego wyposażenia.

18. Supervision of installation
The Supplier shall provide technical assistance without
additional remuneration in the scope of:
a) the order of installation of the device;
b) the right method of installation of the device;
c) final adjustment of the system;
d) conducting tests before opening;
e) familiarizing the operation and maintenance
managers with the system.
The Awarding Entity will cover the costs of:
c) highly qualified local riggers, welders and
electricians;
d) rental of cranes, compressors, welding sets, tools
and all other required equipment.

Zamawiający zastrzega sobie od momentu podpisania
umowy z wybranym oferentem do momentu finalnego
uruchomienia urządzenia dla klienta końcowego Parku
Rozrywki
Energylandia
do
pełnego
i
niczym
nieograniczonego dostępu osób przez niego wskazanych
(tzw. „Zespół Wdrożeniowy”) do wszystkich etapów prac
nad rollercoasterem – w tym również tych prowadzonych w
siedzibie Wykonawcy oraz zakładach podwykonawczych
(wykonawca zobowiązany będzie zapewnić taki dostęp po
uprzednim zgłoszeniu takiego żądania na 7 dni przed
planowanym terminem wizyty Zespołu Wdrożeniowego)

The Awarding Entity reserves the right from the
moment of signing the agreement with the selected
tenderer until the final commissioning of the device
for the final customer of Park Rozrywki Energylandia
for full and unrestricted access of people indicated
thereby (the so-called “Implementation Team”) to all
stages of work on the rollercoaster - including those
performed at the Contractor's office and
subcontractors (the contractor shall be obliged to
provide such access upon prior notification of such
request 7 days prior to the planned date of the
Implementation Team's visit)

and
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