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Opory ruchu pociągów pasażerskich i towarowych (2)
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opo-
ry ruchu dla pociągów pasażerskich i towarowych. Przedstawiono 
szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór 
ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Więk-
szość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi po-
jazdu oraz z oporem aerodynamicznym w czasie jego ruchu. Ar-
tykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejących zależności, 
opracowanych przez wielu autorów , które zostały przedstawione 
w literaturze przedmiotu. Takie zestawienie jest pomocne w inży-
nierskich obliczeniach szacunkowego zużycia energii, wykorzy-
stywanych zarówno w fazie projektowej pojazdu, jak i w procesie 
oceny zużycia energii na cele trakcyjne. W artykule omówiono 
oszacowanie dokładności obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu 
ze wskazaniem na konieczność weryfikacji wyników symulacji 
z wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
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W poprzednim numerze TTS zostało przedstawione zestawienie 
wzorów na opory ruchu pojazdów trakcyjnych. W prezentowanej 
części zebrano wzory do określenia oporów ruchu pociągów pa-
sażerskich i towarowych. Wzory te opierają się na zależności Da-
visa ze specyficznymi współczynnikami, właściwymi dla danego 
typu wagonu czy pociągu. W przypadku pociągów o niejednorod-
nym zestawieniu, cząstkowe opory określa się dla poszczegól-
nych typów wagonów i pojazdów trakcyjnych, zaś wartość siły 
oporów ruchu dla całego składu jest sumą wartości cząstkowych 
sił oporu, pochodzących od poszczególnych grup wagonów i lo-
komotyw. Wzory na opór ruchu opracowało wielu autorów, m.in. 
Harding (1846), Clark (1855), Barbier (1898), Leitzmann i von 
Borries (1911), Frank (1907), Schmidt (1910), Strahl (1913), 
Sanzin (1908) czy Sachs (1928) [2], wszystkie zostały oparte 
na wzorze opisującym opór toczenia jako kwadratową funkcję 
prędkości, wyrażone w formie ogólnej jako:

(1) 
gdzie: 
Fres – siła oporów ruchu pojazdu, 
v – prędkość pojazdu, 
A, B, C – współczynniki wyznaczone na podstawie rozważań teo-
retycznych lub pomiarów. 

Równanie to jest powszechnie znane jako równanie Davisa. 
Współczynniki równania Davisa są związane z różnymi składowy-
mi oporu, gdzie A może być związane z oporem toczenia, B – z in-
nym oporem mechanicznym, jak również z oporem związanym 
z zasysaniem powietrza oraz C – z oporem aerodynamicznym [2].

Zebrane w tym artykule wzory szczegółowe do wyznaczania 
oporów ruchu pociągów są przedstawione w wielu publikacjach, 
poniższe opracowanie ma na celu usystematyzowanie dostęp-
nej wiedzy oraz ułatwienie zastosowania i stworzenie możliwo-
ści porównania różnych zależności w obliczeniach inżynierskich. 
W obliczeniach należy zawsze zwracać uwagę na użyte jednost-
ki – metryczne lub imperialne (m/s, km/h, N, kN, kg, kG, t, lb,  

mph, T, etc.). W wielu zależnościach zachowano jednostki orygi-
nalne, nie zawsze z układu SI, niektóre zależności są wyrażone 
w wartościach względnych, odniesionych do masy całkowitej po-
ciągu, jak również prędkości odniesienia równej vodn = 100 km/h. 
Należy także zwrócić uwagę, czy w założonej masie pociągu 
uwzględnia się masę lokomotywy, czy też opory ruchu lokomo-
tyw są obliczane niezależnie od oporów ruchu składu wago-
nów. W niektórych zależnościach pominięto jednostki fizyczne 
współczynników, bowiem są one tak dobrane, by uzyskać wynik 
obliczeniowy, wyrażony we właściwych jednostkach. Podobnie 
jak w przypadku pojazdów trakcyjnych, przy obliczeniach nale-
ży uwzględnić zwiększenie masy obliczeniowej, co omówiono 
w pierwszej części cyklu artykułów. 

 ¡ opory ruchu pociągów pasażerskich wg kolei niemieckich DB (wg za-
leżności Sauthoffa) [14]:

(2)
 

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych ekspresowych wg kolei niemiec-
kich DB (wg zależności Strahla) z łożyskami tocznymi, skład jedno-
rodny [14]:

(3) 

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych ekspresowych wg kolei niemiec-
kich DB, z łożyskami ślizgowymi, skład mieszany [14]:

(4) 

gdzie dla wzorów (2)–(4):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
V – prędkość pociągu [km/h],
mpoc – masa pociągu [t],
n – liczba wagonów w pociągu [-] (z lokomotywą, jeżeli mpoc 
uwzględnia ciężar lokomotywy),
vw – dodatek na prędkość wiatru od czoła, zwykle vw = 15 km/h,
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),

 ¡ opory ruchu pociągów pasażerskich prowadzonych lokomotywą wg 
kolei niemieckich wg [10]:

(5)
 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mlok, mwag, mpoc – masa odpowiednio lokomotywy, wagonów i po-
ciągu [t],
Slok, Swag – pole przekroju poprzecznego odpowiednio loko-
motywy i wagonu, dla taboru normalnotorowego przyjmuje się 
S = 10…11 m2; wartości wyższe dla lokomotyw z pantografem [m2],
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nwag – liczba wagonów w składzie [-],
v – prędkość pociągu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),

 ¡ podstawowe opory ruchu w warunkach polskiej infrastruktury kole-
jowej (wg COBiRTK) wg [10]:

(6)

 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mpoc – masa pociągu [t],
c1 – współczynnik zależny od typu łożysk (ślizgowe-toczne) [-]:
c1 = 0,65…0,9 ,
c2 – współczynnik zależny od rodzaju pociągu [-]:

 – dla wagonów pasażerskich c2 = 1,
 – dla wagonów towarowych c2 = 0,8,

nosi – liczba osi w składzie [-],
nwag – liczba wagonów w składzie [-],
v – prędkość pociągu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

Jeśli określane są opory dla lokomotywy, to zamiast członu 
c2 ∙ (nwag +2,7) należy wstawić wartość 3,5.

 ¡ opory ruchu pociągów (wg Strahla) wg [10]:
(7) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
c3 – współczynnik zależny od typu pociągu [-]:

 – dla 4-osiowych wagonów pasażerskich i naładowanych wago-
nów towarowych: c3 = 0,025,

 – dla pociągów pośpiesznych c3 = 0,04, 
 – dla wagonów towarowych próżnych c3 = 0,1,

v – prędkość pociągu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),

 ¡ opory ruchu pociągu według Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) 
wg [10]:

(8) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mpoc – masa pociągu [t],
v – prędkość pociągu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),

 ¡ opory ruchu pociągu push-pull operatora tajwańskiego TRA wg [19]:
 – dla lokomotywy push-pull:

(9) 

 – dla wagonu osobowego pociągu push-pull:
(10)

 

gdzie dla wzorów (9)–(10):
Fres – wartość oporów ruchu [N],
v – prędkość jazdy [km/h],
mpoc – masa pociągu [t],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),

 ¡ opory ruchu dla pociągów osobowych i towarowych z wagonami star-
szej konstrukcji (wg Strahla) wg [6]:

(11) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
v – prędkość jazdy [m/s],
cwag – współczynnik zależny od typu wagonów w pociągu [-]:

 – dla 4-osiowych wagonów osobowych i załadowanych wagonów 
towarowych cwag = 40,

 – dla 2- i 3-osiowych wagonów pasażerskich cwag = 30,
 – dla średnio załadowanych wagonów towarowych cwag = 25,
 – dla próżnych i otwartych wagonów towarowych cwag = 10.

Po modyfikacji i uproszczeniu wzór (11) można przedstawić jako [6]:

(12) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
v – prędkość jazdy [m/s],
A – składowa stała [N/kN], wyznaczana z zależności: 

 – gdy pociąg jest napędzany lub hamowany silnikami trakcyjnymi 
lokomotywy (wagonu silnikowego) A = 2,

 – w czasie wybiegu A = 2,0 ∙ (1 + mlok/mpoc) [N/kN],
C – współczynnik zależny od typu pociągu [-]:

 – dla ciężkich pociągów pasażerskich i towarowych C = 300,
 – dla pociągów złożonych z dwóch lub trzech zespołów trakcyj-
nych 3-wagonowych C = 200,

 – dla pojedynczych zespołów trakcyjnych, pociągów towarowych 
zbiorczych i drobnicowych oraz lokomotyw jadących luzem 
C = 150,

 – dla pojedynczych wagonów silnikowych C = 120,
 – dla pociągów towarowych próżnych z otwartymi wagonami C = 80,

mlok – masa lokomotywy [t],
mpoc – całkowita masa pociągu [t],

 ¡ opory ruchu stosowane w kolejach francuskich SNCF dla wagonów 
wg [6]:

(13) 

gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
v – prędkość jazdy [m/s],
mpoc – masa pociągu [t],
c1, c2 – współczynniki zależne od typu pociągu [-]:

 – dla pociągów pasażerskich c1 = 1,5, c2 = 4500,
 – dla pociągów towarowych zbiorczych c1 = 2, c2 = 2000,
 – dla ciężkich pociągów towarowych np. z węglarkami o masie 
80 t  c1 = 1,  c2 = 4000,

g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2),
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 ¡ opory ruchu pojazdów specjalnych w trakcji przemysłowej przyjmuje 
się jako wartość stałą, niezależną od prędkości wg [6]:

(14) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mpoj – masa pojazdu specjalnego [kg],
A – jednostkowe zasadnicze opory ruchu dla pojazdów specjal-
nych [N/kN],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

Wartości jednostkowych zasadniczych oporów ruchu wagonów 
specjalnych A:

Charakterystyka pojazdu Załadowane na torach Puste na torach
stałych przenośnych stałych przenośnych

pojazdy o ładowności od 50 t do 80 t 3,5 5,0 4,0 6,0
pojazdy o ładowności od 100 t do 105 t 4,0 6,0 12,0 18,0

 ¡ opory ruchu taboru towarowego kolei USA (wg zmodyfikowanego 
wzoru Davisa) wg [4]

(15) 

gdzie: 
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
c1 – współczynnik zależny od typu pojazdu/przewożonego ładunku [-]:

 – dla pojazdów wyprodukowanych przed 1950 c1 = 1,0,
 – dla pojazdów wyprodukowanych po 1950 c1 = 0,85,
 – dla kontenerów na platformie c1 = 0,95,
 – dla naczep tirów na platformie c1 =1,05,
 – dla węglarek c1 = 1,05,
 – dla pustych, krytych wagonów do przewozu samochodów c1 = 1,2,
 – dla załadowanych, krytych wagonów do przewozu samochodów 
c1 = 1,3,

 – dla pustych, niekrytych wagonów do przewozu samochodów 
c1 = 1,9,

mosi – masa pojazdu przypadająca na oś [t],
v – prędkość pojazdu [km/h],
c2 – współczynnik oporu powietrza zależny od typu pojazdu [-]:

 – dla wyposażenia konwencjonalnego c2 = 0,07,
 – dla kontenerów c2 = 0,935,
 – dla naczep tirów na platformie c2 = 0,16,

nosi – liczba osi [-],

 ¡ opory ruchu taboru francuskiego wg standardu UIC wg [4]:

(16) 

gdzie: 
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pojazdu [km/h].

 ¡ opory ruchu dla francuskiego ekspresowego transportu towarowego 
wg [4]:

(17) 

gdzie: 
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pojazdu [km/h],

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych wg wzoru (wg Strahla) wg [4]:

(18) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pociągu [km/h],
vw – prędkość wiatru [km/h] (zwykle vw =15 km/h),
cpoc – współczynnik zależny od typu pojazdu [-]:

 – dla pociągów towarowych mieszanych cpoc = 0,05,
 – dla pociągów towarowych jednorodnych cpoc = 0,025,

 ¡ opory ruchu pociągu według American Railway Engineering Asso-
ciation (AREA) wg [18]:

(19)
 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [lb/t],
mpoc – masa pociągu [t],
nosi – liczba osi pojazdu [-],
v – prędkość pociągu [mph],
C – współczynnik siły oporu, zależny od rodzaju pociągu [-]: 

 – dla standardowego wagonu C = 0,07,
 – dla wagonów towarowych (kontenerów) C = 0,0935,
 – dla wagonów platform C = 0,16,

 ¡ opory ruchu (wg Francka) wg [1]:

(20)

 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
mpoc – całkowita masa pociągu [t],
c1 – współczynnik uwzględniający wpływ kształtu czoła lokomo-
tywy [-]:

 – dla czoła płaskiego c1 =1,0,
 – dla czoła z krawędziami zaokrąglonymi c1 =0,8,
 – dla czoła całkowicie zaokrąglonego c1 =0,6,
 – dla czoła o kształcie opływowym c1 =0,35,

Sczol – przekrój rzeczywisty lokomotywy [m2] (zwykle Sczol = 10…12 m2), 
c2 – współczynnik zależny od rodzaju wagonu [-], przyjmujący 
wartości:

 – dla wagonów krytych (towarowych i osobowych) c2 = 0,56,
 – dla wagonów otwartych załadowanych c2 = 0,32,
 – dla wagonów otwartych próżnych c2 = 1,62,

nwag – liczba wagonów [-],
v – prędkość pociągu [km/h],

 ¡ opory ruchu pociągu dla kolei wąskotorowej i przemysłowej, na pod-
stawie [17]:

Opory ruchu przedstawione poniżej dotyczą pociągów, których 
prędkość nie przekracza zazwyczaj v = 30 km/h.

(21) 
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gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
Alok – względna wartość siły oporów ruchu lokomotywy [N/kN],
Awag – względna wartość siły oporów ruchu wagonów [N/kN],

Rodzaj pociągu Szerokość toru 
[mm]

Alok  
[N/kN]

Awag  
[N/kN]

kolej wąskotorowa – 5 3
kolej w kopalni odkrywkowej  
węgla brunatnego 

1 435 mm 10…12 5…70
900 mm 15...25 7...10 

kolej przemysłowa i kopalniana
500…600 mm 10...15 8...10

750 mm 10...13 6...80
1 000…1 435 mm 8...10 4...60

 ¡ opory ruchu pociągu wg Państwowych Kolei Włoskich (FS), na pod-
stawie [17]:

(22) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
A – stała podstawowej siły oporu ruchu [N/kN]:

 – dla pociągu z załadowanymi zakrytymi wagonami towarowymi 
A = 2,50,

 – dla pociągu z próżnymi zakrytymi wagonami towarowymi 
A = 3,50,

 – dla pociągu z niezaładowanymi naczepami A = 4,50,
C – stała oporów ruchu [N/kN]: 

 – dla pociągu z załadowanymi zakrytymi wagonami towarowymi 
C = 2,12,

 – dla pociągu z próżnymi zakrytymi wagonami towarowymi C = 2,20,
 – dla pociągu z niezaładowanymi naczepami C = 2,00,

v – prędkość pociągu [km/h],

 ¡ opory ruchu pociągu wg Kolei Czeskich (ČD) i Słowackich (ŽSR),  
na podstawie [17]

(23) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
A – stała podstawowej siły oporu ruchu [N/kN],
B – stała oporów ruchu [N/kN],
C – współczynnik oporu aerodynamicznego [N/kN],
v – prędkość pociągu [km/h].

Współczynniki zależne od rodzaju pociągu:

Typ pociągu Masa  
na osi

Masa 
wagonu A B C

pasażerski załadowany w 2/3 10 t 500...700 t 1,35 0,80 3,30
4-osiowy autobus z napędem spali-
nowym dieslowy załadowany w 2/3 6,5…10 t 150…200 t 1,80 1,0 4,80
pociąg towarowy 10...15 t 400...600 t 1,90 0 4,65
pociąg z załadowanymi 2-osiowymi 
wagonami towarowymi 15...20 t 1 000…1 500 t 1,80 0,30 1,80
pociąg z załadowanymi 4-osiowymi 
wagonami towarowymi 15…20 t 1 000…1 500 t 1,40 0 3,00
pociąg z próżnymi 2-osiowymi wago-
nami towarowymi – – 2,00 0 12,5
pociąg z próżnymi 4-osiowymi wago-
nami towarowymi – – 2,00 0 8,0

 ¡ opory ruchu pociągu wg Kolei Brytyjskich (BR) na podstawie [17]:

(24)

 

gdzie:
fres – względna wartość całkowitej siły oporów ruchu [N/kN],
A0 – stała początkowych oporów ruchu [N/kN]:

 – dla pociągu z 2-osiowymi wagonami towarowymi A0 = 0,55,
 – dla pociągu z 4-osiowymi wagonami towarowymi A0 = 0,19,
 – dla pociągu towarowego z wagonami kontenerowymi A0 = 0,50,

m(sred osi) – średnia masa przypadająca na oś [t],
B – stała oporów ruchu [N/kN]: 

 – dla pociągu z 2-osiowymi wagonami towarowymi B = 2,40,
 – dla pociągu z 4-osiowymi wagonami towarowymi B = 0,80,
 – dla pociągu towarowego z wagonami kontenerowymi B = 2,00,

Fosi – stała dla siły od osi [N]:
 – dla pociągu z 2- i 4-osiowymi wagonami towarowymi Fosi = 70,
 – dla pociągu towarowego z wagonami kontenerowymi Fosi = 50,

Fpow – stała dla siły oporów powietrza [N]:
 – dla pociągu z 2- i 4-osiowymi wagonami towarowymi Fpow = 313,
 – dla pociągu towarowego z wagonami kontenerowymi Fpow = 250,

v – prędkość pociągu [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2), 

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych i pasażerskich wg Francuskich 
Kolei Państwowych (SNCF) na podstawie [17]:

(25)
 

gdzie:
fres – względna wartość całkowitej siły oporu ruchu [N/kN],
A – stała podstawowej siły oporu ruchu [N/kN]:

 – dla pociągu pasażerskiego A = 1,50,
 – dla pociągu towarowego A = 1,50,
 – dla pociągu załadowanego towarowego A = 1,20,
 – dla pociągu próżnego towarowego A = 2,50,
 – dla pociągu z wagonami towarowymi o wysokich ścianach:

 - załadowanego (19,8 t/oś) A = 0,90,
 - próżnego (5,27 t/oś) A = 1,47,

B – stała oporów ruchu [N/kN]: 
 – dla pociągu pasażerskiego, towarowego załadowanego i próż-
nego B = 0,

 – dla pociągu z wagonami towarowymi o wysokich ścianach:
 - załadowanego (19,8 t/oś) B = 0,90,
 - próżnego (5,27 t/oś) B = 0,96,

C – wartość siły oporów powietrza [N/kN]:
 – dla pociągu pasażerskiego C = 2,222,
 – dla pociągu towarowego C =6,25,
 – dla pociągu załadowanego towarowego C = 2,50,
 – dla pociągu próżnego towarowego C =10,0,
 – dla pociągu z wagonami towarowymi o wysokich ścianach:

 - załadowanego (19,8 t/oś) C = 1,40,
 - próżnego (5,27 t/oś) C =5,26,

v – prędkość pociągu [km/h],
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 ¡ opory ruchu pociągu (wg Jentsch i Preysing) na podstawie [17]:

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

gdzie we wzorach (26)–(29):
fres – względna wartość całkowitej siły oporów ruchu [N/kN],
A0 – stała podstawowych oporów ruchu [N/kN],
Fosi – składowa siły oporu pochodząca od oporu osi [N],
Fpow – składowa siły oporu pochodząca od oporu powietrza [N],
m(śred osi) – średnia masa przypadająca na oś [t],
∆m(śred osi) – zwiększenie średniej wartości masy przypadającej 
na oś [t],
v – prędkość pociągu [km/h],
∆v – dopuszczalny przyrost prędkości pociągu [km/h], zakłada 
się ∆v = 10…15 km/h,
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2). 

Wartości poszczególnych stałych interpolowane są na podstawie 
stosunku masy pociągu mpoc do masy lokomotywy mlok zgodnie 
z poniższą tabelą

mpoc/mlok A0 [N/kN] Fosi [N] Fpow [N] ∆m(śred osi)∙g [kN]
2 1,66 27,70 763 76,85
5 1,33 43,16 706 36,30
8 1,20 55,92 677 23,54

10 1,16 62,78 667 19,62
12 1,14 66,71 667 16,68
15 1,12 69,65 667 14,72
18 1,10 71,61 667 12,75

Współczynniki regresji do równań (26)–(29):

A0 [N/kN]

(30) 

Fosi [N]

(31) 

Fpow [N]

(32) 

Jeżeli mpoc/mlok >10 to: Fpow = 667 [N] = const

∆m(sred osi) ∙ g [kN]

(33) 

 ¡ opory ruchu autobusów szynowych i lokomotyw elektrycznych wg 
Francuskich Kolei Państwowych (SNCF) na podstawie [17]:

(34)

 

gdzie:
Fres – wartość całkowitej siły oporów ruchu [kN],
A – stała podstawowej siły oporu ruchu [-],

 – dla elektrycznego autobusu szynowego A = 0,0012,
 – dla spalinowego autobusu szynowego A = 0,0038,
 – dla lokomotywy elektrycznej A = 0,0015,

B – stała oporów ruchu [-] B = 0,001,
c1 – współczynnik siły oporów powietrza [kN]:
- dla lokomotywy elektrycznej c1 = 4,41
- dla elektrycznego autobusu szynowego c1 = 1,66, 
- dla spalinowego autobusu szynowego c1 = 2,40,
c2 – współczynnik oporów powietrza:

 – dla lokomotywy elektrycznej c2 =0,
 – dla elektrycznego autobusu szynowego c2 = 1,33,
 – dla spalinowego autobusu szynowego c2 = 1,00,

nwag – liczba wagonów (członów) [-],
mpoc – masa pociągu [t],
v – prędkość pociągu [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2), 

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych kolei chińskich (wagony załado-
wane) wg [11]:

(35) 

 ¡ opory ruchu pociągów towarowych kolei chińskich (wagony próżne) 
wg [11]:

(36) 

gdzie we wzorach (35)–(36):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/kN],
v – prędkość pojazdu [km/h],

 ¡ opory ruchu dla załadowanego pociągu towarowego kolei czeskich 
wg [11]:

(37) 

 ¡ opory ruchu pociągu towarowego kolei serbskich wg „nowego wzoru”  
wg [11]:

(38) 

gdzie we wzorach (37)–(38):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [daN/t],
v – prędkość pojazdu [km/h],

 ¡ opory ruchu kolei australijskich dla załadowanych pociągów przewo-
żących kopaliny wg [11]:

(39) 
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 ¡ opory ruchu kolei australijskich dla próżnych pociągów przewożą-
cych kopaliny wg [11]:

(40) 
gdzie we wzorach (39)–(40):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pojazdu [km/h],

 ¡ opory ruchu wg kolei kanadyjskich wg [16]:
(41) 

gdzie:
fres – względna wartość siły oporów ruchu [lb/t],
nosi – liczba osi [-],
C – współczynnik oporu powietrza [-],
Sczol – przekrój poprzeczny pojazdu [ft2],
mpoc – masa pociągu / wagonu [t],
v – prędkość pojazdu [mph].

Wartości współczynników C i Sczol wyłącznie dla zależności (41):

Rodzaj wagonu C Współczynnik  
powierzchni Sczol

wagon kryty 4,9 140
platforma (załadowana) 5,3 140
platforma (pusta) 12,0 140
węglarka (załadowana) 4,2 105
węglarka (pusta) 12,0 105
wagon samowyładowczy kryty 7,1 125
wagon cysterna 5,0 95
standardowy wagon platforma (bez napędu) 5,0 25
standardowy wagon platforma (z napędem) 5,0 125
wagon bagażowy końcowy 5,5 145
wagon pasażerski (typowy) 3,5 130
nowoczesny lekki wagon pasażerski 2,0 110
lokomotywa towarowa (na czole składu) 24,0 160
wielopoziomowy wagon platforma  
do przewozu samochodów (odkryty) 12,3 150
wielopoziomowy wagon platforma  
do przewozu samochodów (zakryty) 7,1 170
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Resistance of traction vehicles movement – empirical equations
The article presents empirical formulae, describing the drag resistance 
of various types of passenger and freight trains. 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 
calculations of estimated energy consumption, used in the design phase 
of the vehicle as well as in the process of evaluating energy consumption 
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 with the results obtained under 
conditions of actual operation. 
Key words: railway, rolling stock, resistance of traction vehicles movement.


