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Opory ruchu zespołów trakcyjnych (4)
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opo-
ry ruchu dla kolejowych zespołów trakcyjnych – wzory oparte na 
równaniu Davisa opisujące opór ruchu pojazdu jako kwadrato-
wą funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest 
z masą lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodyna-
micznym w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usyste-
matyzowania istniejących zależności, opracowanych przez wielu 
autorów, które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. 
Takie zestawienie jest pomocne w inżynierskich obliczeniach sza-
cunkowego zużycia energii, wykorzystywanych zarówno w fazie 
projektowej pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na 
cele trakcyjne. W artykule omówiono szacunkowe dokładności 
obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na ko-
nieczność weryfikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi 
w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
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Opory ruchu elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych 
oraz autobusów szynowych aproksymowane są na podstawie 
rozbudowanych wzorów Davisa. Prezentowane w artykule wzory 
mogą być stosowane dla taboru przeznaczonego do przewozów 
aglomeracyjnych, co będzie się wiązać z mniejszą dokładnością 
wyników niż w przypadku użycia wzorów wyznaczonych doświad-
czalnie, dedykowanych dla określonego typu zespołu trakcyjnego. 

Do zespołów trakcyjnych zaliczane są następujące rodzaje po-
ciągów (definicje zgodnie z [5]):
a) „Pociąg zespołowy” (trainset) to skład stały, który może pra-

cować jako pociąg; z definicji nie jest przeznaczony do zmiany 
konfiguracji. Jest ona możliwa tylko w warunkach warsztato-
wych. Pociąg zespołowy składa się wyłącznie z członów wypo-
sażonych w silniki albo z kombinacji członów z silnikami oraz 
bez silników. 

b) „Elektryczny/spalinowy zespół trakcyjny” (electric and/or diesel 
multiple unit) to pociąg zespołowy, w którym wszystkie pojazdy 
są zdolne do przewozu ładunku użytecznego (bagażu/przesyłek 
pocztowych, towarów lub pasażerów).

c) „Wagon silnikowy” (railcar) to pojazd, który może pracować 
samodzielnie i jest zdolny do przewozu ładunku użytecznego 
(pasażerów lub bagażu/przesyłek pocztowych lub towarów). 
Zespoły trakcyjne to pociągi wyposażone w napęd trakcyjny, któ-

re składają się, z co najmniej dwóch wagonów, zwanych członami. 
Zespoły trakcyjne od pozostałych pociągów zespołowych odróżnia 
możliwość przewozu ładunku użytecznego (podróżnych oraz: baga-
żu, przesyłek lub towarów) w każdym z członów. Przykładem pocią-
gu zespołowego, który nie jest elektrycznym zespołem trakcyjnym 
(w świetle cytowanej powyżej definicji prawnej, obowiązującej od 
2014 roku w Unii Europejskiej) mogą być zestawy TGV oraz po-
chodne, mające odrębne człony napędowe (przypominające loko-
motywy) i wagony (człony) pasażerskie, w literaturze przedmiotu 
nazywane jednak często elektrycznymi zespołami trakcyjnymi.

  
 

 ¡ Opory ruchu elektrycznych zespołów trakcyjnych (wg CNTK) [4]:
 

gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [N], 
mezt – masa obciążonego zespołu trakcyjnego [t],
nosi – liczba osi w elektrycznym zespole trakcyjnym [-],
nwag – liczba wagonów w zespole trakcyjnym [-],
v – prędkość jazdy [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ Opory ruchu zespołu trakcyjnego na podstawie [6]:

(1) 

Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mnap – całkowita masa przypadająca na zestawy kołowe napędne [t],
mtocz – całkowita masa przypadająca na zestawy kołowe toczne [t],
anap – współczynnik podstawowej siły oporu ruchu dla zestawu 
kołowego napędnego anap = 0,0025…0,0035 [-],
atocz – współczynnik podstawowej siły oporu ruchu dla zestawu 
kołowego tocznego atocz = 0,0012…0,0016 [-],
F1 – stała oporów powietrza dla początkowego lub pojedynczego 
wagonu zależna od jego budowy: 

 - dla 2-osiowego wagonu o kanciastym kształcie F1 = 3,3 kN
 - dla 4-osiowego wagonu o kanciastym kształcie F1 = 3,7 kN
 - dla 2-osiowego wagonu o zaookrąglonym czole F1 = 2,0 kN
 - dla 4-osiowego wagonu o zaookrąglonym czole F1 =2,2 kN

F2 – stała oporów powietrza dla dodatkowego wagonu (członu):
 - o kanciastym kształcie F2 = 1,5 kN,
 - wieloczęściowego F2 = 0,4 kN,
 - o zaokrąglonym kształcie F2 = 1,2 kN,

nwag – liczba wagonów (członów) zespołu trakcyjnego [-],
v – prędkość pociągu [km/h],
vw – prędkość wiatru, zwykle vw = 10…20 km/h,
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ Opory ruchu elektrycznego zespołu trakcyjnego Kolei Indyjskich na 
torze 1676 mm o maksymalnej prędkości jazdy vmax = 120 km/h, wg [7]:

 – dla wagonu silnikowego:

(2)
 

 – dla wagonu tocznego/czołowego:

(3) 
gdzie dla wzorów 3–4
fres – względna wartość siły oporów ruchu [kG/t],
msiln – masa wagonu silnikowego brutto [t],
v – prędkość jazdy [km/h].
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 ¡ Opory ruchu elektrycznego zespołu trakcyjnego EMU 500 operatora 
tajwańskiego TRA [8]:

(4)
 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [kG],
v – prędkość jazdy [km/h],
msiln – masa wagonu silnikowego [t],
mdocz – masa wagonu doczepnego [t],
nwag – liczba wagonów w zespole trakcyjnym [-].

 ¡ Opory ruchu dla rosyjskich zespołów trakcyjnych RŻD wg [3]:

(5) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mezt – masa zespołu trakcyjnego [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
nwag – liczba członów zespołu trakcyjnego (wagonów) [-],
c1, c2 – współczynniki zależne od pracy napędu [-]:

 - podczas jazdy z włączonym napędem c1 = 0, c2 = 0
 - podczas jazdy wybiegiem c1 =1,54, c2 = 2,14

g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ Opory ruchu dla rosyjskich zespołów trakcyjnych RŻD wg [1]:

(6)
 

gdzie:
fres – wartość względnej siły oporów ruchu [N/kN],
A – współczynnik zależny od pracy napędu [-]: 

 - podczas jazdy z włączonym napędem A = 1,62,
 - podczas jazdy wybiegiem A = 2,5,

B – współczynnik zależny od typu jazdy [-]:
 - podczas jazdy z włączonym napędem B = 0,014,
 - podczas jazdy wybiegiem B = 0,03,

nwag – liczba wagonów w pociągu [-],
msiln – masa wagonów silnikowych [t],
mdocz – masa wagonów doczepnych [t],
v – prędkość pociągu [km/h].

 ¡ Opory ruchu dla francuskich zespołów trakcyjnych kolei SNCF wg [2]: 

(7)

 

Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mezt – masa zespołu trakcyjnego [t],
mosi – masa przypadająca na oś [t],
Sczol – pole powierzchni czołowej zespołu trakcyjnego [m2],
v – prędkość jazdy [m/s],

cezt – częściowy obwód pojazdu, tj. suma wysokości ścian bocz-
nych i szerokości dachu [m], dla typowych pojazdów cezt = 10 m
lezt – długość pojazdu [m],
nodb – liczba uniesionych odbieraków prądu [-],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ Opory ruchu dla zespolonych pociągów włoskich FS Trenitalia wg [2]:

(8) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mpoc – masa pociągu [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
c1 – współczynnik oporu aerodynamicznego [-]:

 - dla przestrzeni otwartej c1 = 1,0,
 - dla jazdy w tunelu c1 = 1,656, 

g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ Opory ruchu autobusów szynowych kolei francuskich SNCF na pod-
stawie [6]:

(9)
 

gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [kN],
mpoc – masa pociągu [t],
A – współczynnik zależny od typu autobusu szynowego [-]:

 - autobus z napędem elektrycznym A = 0,0012,
 - autobus z napędem spalinowym A = 0,0038,

c1, c2 – współczynniki zależne od typu autobusu szynowego:
 - autobus z napędem elektrycznym c1 = 1,66 c2 = 1,33,
 - autobus z napędem spalinowym c1 = 2,40 c2 = 1,00 kN,

nwag – liczba wagonów autobusu szynowego [-],
v – prędkość jazdy [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

Do wyznaczenia wartości współczynników we wzorach na opory 
ruchu zazwyczaj stosuje się dwie metody: metodę Sauthoffa, pole-
gającą na bezpośrednim pomiarze siły pociągowej lub pchającej 
przy zadanej i ustalonej prędkości jazdy oraz metodę „wybiegu”, 
gdzie na podstawie zarejestrowanych parametrów bezwładne-
go ruchu pojazdu od prędkości maksymalnej aż do zatrzymania 
wyznacza się wartości odpowiednich współczynników. Pierwszą 
metodę stosuje się do badania oporów ruchu zarówno wagonów, 
jak i samych lokomotyw. Drugą z nich, do badania oporów ru-
chu zespołów trakcyjnych, zwłaszcza składów dużych prędkości. 
W metodzie pierwszej korzysta się z dodatkowej lokomotywy oraz 
wagonu dynamometrycznego. W metodzie drugiej zespół trakcyj-
ny rozpędza się do prędkości maksymalnej za pomocą napędu 
własnego [1]. Dla zminimalizowania wpływu infrastruktury i oto-
czenia, pomiary są wielokrotnie powtarzane dla obu kierunków 
jazdy po tym samym poziomym, prostym i suchym torze. Mini-
malizowanie oporów ruchu zespołów trakcyjnych ma szczególne 
znaczenie w procesie zmniejszenia ich zużycia energii. Związane 
jest to z zagadnieniem zmniejszenia masy zespołów trakcyjnych 
oraz udoskonaleniem parametrów wózków napędowych i tocznych 
mających na celu obniżenie oporów tocznych pociągów.
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Resistance of railway traction units movement – empirical equations
The article presents empirical formulae, describing the drag re-
sistance of various types of railway traction units. It is presented 
a number of formulas, based on Davis equation, describing the 
train's resistance to motion as a square function of driving speed. 
Most of the equations are related to the mass or axle load of the 
vehicle and to the aerodynamic resistance during the movement 
of the vehicle. The article is an attempt to systematize the existing 
mathematical descriptions of drag resistance, which are presented 
in the several publications on the subject and were developed by 
many authors. Such a comparison is helpful in engineering calcula-
tions of estimated energy consumption, used in the design phase of 
the vehicle as well as in the process of evaluating energy consump-
tion for traction purposes. This paper discusses the estimation of 
the accuracy of theoretical calculations of resistance forces with the 
indication of the need to verify the results of the simulation those 
results obtained under conditions of actual operation. 

Keywords: railway, resistance of traction vehicles movement, electric 
multiple unit.
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