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Opory ruchu pojazdów trakcyjnych (1)
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opo-
ry ruchu różnych typów pojazdów trakcyjnych. Materiał został po-
dzielony na części odnoszące się bezpośrednio do poszczególnych 
rodzajów pojazdów: lokomotyw, wagonów, składów pociągów pa-
sażerskich i towarowych, elektrycznych i spalinowych zespołów 
trakcyjnych, pociągów dużych prędkości, pociągów metra, tram-
wajów, trolejbusów oraz autobusów. Osobny fragment artykułu 
stanowi zestawienie wzorów na opory ruchu na łukach. W każdej 
części przedstawiono szereg wzorów opartych na równaniu Da-
visa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję 
prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą 
lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodynamicznym 
w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usystematyzowa-
nia istniejących zależności, opracowanych przez wielu autorów, 
które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. Takie zesta-
wienie jest pomocne w inżynierskich obliczeniach szacunkowego 
zużycia energii wykorzystywanych zarówno w fazie projektowej 
pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na cele trakcyjne. 
W artykule omówiono oszacowanie dokładności obliczeń teore-
tycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na konieczność wery-
fikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi w warunkach 
rzeczywistej eksploatacji.
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Opory ruchu pojazdu trakcyjnego w czasie jazdy są nierozerwal-
nie związane ze zjawiskiem ruchu postępowego w ośrodku gazo-
wym. Wartość siły oporu ruchu pociągu ma bezpośredni wpływ 
na dwa najważniejsze wskaźniki dla funkcjonowania pociągu: 
czas przejazdu i zużycie energii. Opory ruchu pociągu, dodatkowe 
opory ruchu w tunelach, były przedmiotem licznych prób i badań 
w ciągu ostatnich dwóch wieków. 

Wczesne pomiary oporu ruchu zostały przeprowadzone już 
w 1818 r. przez Stephensona i Wooda, zaś zostały dokładniej 
zbadane w 1840 r. przez Hardinga i Goocha. Te ostatnie badania 
prowadzą do pierwszych prognostycznych równań dla oporu to-
czenia. Wczesne pomiary oporów ruchu były przeprowadzane przy 
prędkościach do około 100 km/h, a w następnym półwieczu roz-
szerzono zakres prędkości dla oporów ruchu, osiągając w 1904 r. 
prędkość 210 km/h. Opór ruchu jest powszechnie określany za 
pomocą pomiarów trakcji, zazwyczaj przy stałej prędkości lub za 
pomocą pomiarów wybiegu lub zatrzymania. Ostatnie badania 
koncentrują się przede wszystkim na tej ostatniej technice. Opór 
aerodynamiczny można również określić za pomocą testów tu-
nelu aerodynamicznego w zmniejszonej skali, jednak wymagają 
one korekty uwzględniającej różnicę w skali i różnicę pomiędzy 
warunkami eksperymentalnymi i pełnoskalowymi. 

Zależności empiryczne
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 – to współczynniki wyznaczone na podstawie rozważań 
teoretycznych 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 pojazdów trakcyjnych są przedstawione w wielu 
publikacjach, poniższe opracowanie ma na celu usystematyzowa-
nie dostępnej wiedzy oraz ułatwienie zastosowania i stworzenie 
możliwości porównania różnych zależności w obliczeniach inży-
nierskich. W obliczeniach należy zawsze zwracać uwagę na użyte 
jednostki – metryczne lub imperialne (m/s, km/h, N, kN, kg, kG, 
t, lb, mph, T, etc.). W wielu zależnościach zachowano jednostki 
oryginalne, nie zawsze z układu SI, niektóre zależności są wyra-
żone w wartościach względnych, odniesionych do masy całkowi-
tej pojazdu, pociągu, 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 lokomotyw są obliczane niezależnie od oporów ruchu skła-
du wagonów. W niektórych zależnościach pominięto jednostki 
fizyczne współczynników, bowiem są one tak dobrane, by uzyskać 
wynik obliczeniowy wyrażony we właściwych jednostkach. 

Z uwagi na fakt, że opory ruchu zależą przede wszystkim od 
masy pojazdu, kilka słów należy poświęcić zwiększeniu masy 
obliczeniowej pojazdu z uwagi na masy wirujące. Współczynniki 
zwiększenia masy pojazdu z uwagi na masy wirujące przedsta-
wiają się jak w tabeli 1 [1, 14].

Tab. 1. Współczynniki zwiększenia masy pojazdu z uwagi na masy wirujące

Rodzaj pojazdu Współczynnik ζ 
wg [14] Współczynnik ζ wg [1]

wagony pasażerskie 
i towarowe 1,03–1,04

wagony osobowe: 1,04–1,05
wagony towarowe 4-osiowe próżne: 

1,07–1,08
wagony towarowe 4-osiowe załadowane:  

1,03–1,07
elektryczne zespoły trakcyjne 1,08–1,12 wagony silnikowe: 1,10–1,15
lokomotywy elektryczne 1,15–1,30 1,20–1,40
skład wagonów z lokomotywą 1,06–1,10 –
tramwaj – wagon silnikowy – 1,15–1,20
tramwaj 2-wagonowy – 1,10–1,15
trolejbus – 1,25–1,30
elektryczna kolej zębata 
(Szwajcaria) 1,30–2,50 –



Badania

3/2019   35

W obliczeniach należy posługiwać się standaryzowaną war-
tością przyspieszenia ziemskiego – gn = 9,80665 m/s2, zgodnie 
z normą ISO 80000-3. 

Składową oporu ruchu, związaną z siłą oporu powietrza, naj-
częściej wyznacza się z zależności [7], przy czym ze względu na 
długość pociągu wprowadza się odpowiednią poprawkę do war-
tości współczynnika cx [3, 5, 7]:

(2)
 

(3) 
gdzie:
Fres pow – wartość siły oporów powietrza [N],
cx – współczynnik oporu aerodynamicznego, 
cx popr – współczynnik oporu aerodynamicznego z poprawką na 
długość pociągu, 
cxl – współczynnik oporu aerodynamicznego związany z długością 
pociągu, 
l – długość pociągu [m],
Spoj – pole powierzchni czołowej pociągu [m2],
ρ – gęstość powietrza [kg/m3],
v – prędkość jazdy pociągu [m/s].

Opór ruchu pojazdu jest składową siły hamowania pociągu 
określonej w normie PN-EN 14067-4 jako opór ruchu. Wzór opo-
ru ruchu uwzględnia tory proste i równe, warunki: zerowego wia-
tru, otwartej przestrzeni i stałej prędkości. Charakterystyka opo-
ru pociągu może być analogiczna do charakterystyki podobnego 
istniejącego pociągu lub oparta na konkretnych obliczeniach lub 
testach. Jeżeli wartości te są ustalane w wyniku badań, warun-
ki badania powinny być podobne do oczekiwanych warunków 
eksploatacji.

Wartość średnia siły oporów ruchu PN-EN 14531–1:2016-02
Jako przybliżenie lub pierwsze obliczenie można zastosować 
następujący wzór matematyczny obliczony na podstawie wzoru 
przedstawionego w normie EN 14067-4:

(4)
 

gdzie:
Fres – średnia wartość siły oporów ruchu [N],
v0 – prędkość początkowa pojazdu [m/s],
vkonc – prędkość końcowa pojazdu [m/s],
A – współczynnik charakterystyczny, niezależny od prędkości, 
określony jako C1 w PN-EN 14067-4 [N],
B – współczynnik charakterystyczny, proporcjonalny do prędko-
ści, określony jako C2 w PN-EN 14067-4 [N/ ],
C – współczynnik charakterystyczny oporu aerodynamicznego, 
określony jako C3 w PN-EN 14067-4 [N/ ].

Powyższe jednostki matematyczne powinny być wykorzystywa-
ne do celów obliczeniowych, jednakże prędkość można wyrazić 
zazwyczaj w km/h, a opór ruchu pojazdu w N lub kN.

Opory ruchu lokomotyw i wagonów
 ¡ opory ruchu lokomotyw normalnotorowych (na podstawie Strahla) 

wg [10]:

(5) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
Anap, Atocz – współczynniki oporu ruchu zestawów kołowych [N/kN]:

 – napędnych Anap = 2,5–3,5 N/kN,
 – tocznych Atocz = 1,8–3,0 N/kN,

mnap, mtocz – masa przypadajaca na osie, odpowiednio napędne 
i toczne [t],
Sczol – pole przekroju poprzecznego lokomotywy [m2] (dla tabo-
ru normalnotorowego przyjmuje się Sczol = 10–11 m2 – wartości 
wyższe dla lokomotyw z pantografem), 
C – współczynnik oporu aerodynamicznego [N · s2/m4]:

 – dla lokomotyw elektrycznych: C = Cel = 0,365,
 – dla lokomotyw spalinowych: C = Csp = 0,38, 

(przy lokomotywach o kształtach opływowych wartość współczyn-
nika można obniżyć o ok. 20%),
v – prędkość pociągu [m/s],
vw – prędkość wiatru [m/s] (w Europie Środkowej średnio 
vw = 2,7–4,2 m/s), 
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu lokomotyw normalnotorowych PKP (wg CNTK):
(CNTK – Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, wcześniej 
COBiRTK – Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolej-
nictwa, obecnie Instytut Kolejnictwa)

 – postać wzoru wg [10]:

(6) 

 – postać wzoru wg [5]:

(7) 
gdzie (dla wzorów (5) i (6)):
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mlok – masa lokomotywy [t],
v – prędkość lokomotywy [m/s],
nosi – liczba osi lokomotywy [-],
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 – postać wzoru wg [1]:

(8) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mlok – masa pojazdu [t],
nosi – liczba osi lokomotywy,
v – prędkość lokomotywy [km/h].

 ¡ opory ruchu lokomotywy na podstawie [17]:
(9) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mlok – masa lokomotywy [t],
Alok – współczynnik dla zasadniczych sił oporu ruchu:

 – 0,0045–0,0050 – dla napędu więzarowego,
 – 0,0050 – dla napędu z wałem drążonym,
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 – 0,0045 – dla napędu z zawieszeniem tramwajowym,
 – 0,0035 – dla napędu z wałem Kardana,
 – 0,0022–0,0035 – dla 4-osiowej lokomotywy spalinowej,
 – 0,0030–0,0040 – dla 4-osiowej lokomotywy elektrycznej,
 – 0,0022–0,0035 – dla lokomotywy szybkich kolei,
 – 0,0035–0,0045 – dla 6-osiowej lokomotywy spalinowej,
 – 0,0040–0,0050 – dla 6-osiowej lokomotywy elektrycznej,

Clok – współczynnik oporów powietrza lokomotywy spalinowej  
           [N/(km/h)2]:

 – 0,35–0,45 – dla 4-osiowej o kanciastym przodzie,
 – 0,4–0,5 – dla 6-osiowej o nieopływowym kształcie,
 – 0,2–0,25 – o opływowym kształcie,
 – 0,4–0,5 – o niewielkich rozmiarach,
 – 0,25–0,35 – dla 4-osiowej o zaokrąglonym przodzie,
 – 0,3–0,4 – dla 6-osiowej o zaokrąglonym przodzie,
 – 0,5–1 – z kabiną maszynisty na środku,
 – lokomotywy elektrycznej: 0,1 (z uwagi na zabudowę pantogafów),

v – prędkość lokomotywy [km/h],
vw – prędkość wiatru [km/h] (zwykle przyjmuje się vw = 10–15 km/h), 
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu lokomotyw elektrycznych podczas rozruchu na torze 
klasycznym wg [5]:

(10) 

 ¡ opory ruchu lokomotyw elektrycznych podczas hamowania na torze 
klasycznym wg [5]:

(11) 

 ¡ opory ruchu lokomotyw elektrycznych przy pracy rozruchowej na 
torze bezstykowym wg [5]:

(12)
 

 ¡ opory ruchu lokomotyw elektrycznych podczas hamowania na torze 
bezstykowym wg [5]:

(13) 
gdzie (dla wzorów 10–13):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość lokomotywy [m/s].

 ¡ opory ruchów dla lokomotyw elektrycznych i spalinowych (na pod-
stawie Sachsa) wg [6]:

(14)
 

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

 ¡ opory ruchów dla lokomotyw elektrycznych (wg Davisa) wg [7]:

(15) 

gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],

mlok – masa pojazdu [t],
v – prędkość lokomotywy [m/s],
nosi – liczba osi lokomotywy,
Sczol – pole powierzchni czoła lokomotywy [m2],
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu lokomotywy francuskiej wg [4]

(16) 

gdzie: 
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
mosi – masa pojazdu przypadająca na oś [t],
v – prędkość lokomotywy [km/h],
nosi – liczba osi.

 ¡ opory ruchu lokomotyw kolei francuskich SNCF na podstawie [17]:

(17)
 

gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [kN],
mlok – masa lokomotywy [t],
v – prędkość jazdy [km/h],
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchów dla lokomotyw kolei rosyjskich RŻD wg [7]:

(18) 
gdzie: 
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mlok – masa lokomotywy [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu chińskich parowozów typu QJ z 6-osiowym tendrem [11]:
(19) 

 ¡ opory ruchu chińskich parowozów typu QJ z 4-osiowym tendrem [11]:
(20) 

 ¡ opory ruchu chińskich parowozów typu JS i SY [11]

(21) 
gdzie (wzory 19–21):
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mparow – masa parowozu [t],
v – prędkość jazdy [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchów dla jednoczłonowych wagonów motorowych wg [7]:
(22) 

Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mmot – masa wagonu motorowego [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
g –przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).
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 ¡ opory ruchów dla dwuosiowych autobusów szynowych o masie 
do 20 t oraz dla drezyn i innych lekkich pojazdów szynowych (wraz 
z ewentualnymi doczepami) wg [7]:

(23) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mpoj – łączny nacisk na tor lekkiego pojazdu szynowego (z ewen-
tualnymi doczepami) [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
cpoj – współczynnik konfiguracji składu:
– 0,25 – dla pojedynczego pojazdu,
– 0,325 – dla pojazdu z pojedynczą doczepą,
– 0,425 – dla pojazdu z dwiema doczepami,
Sczol – pole powierzchni czołowej pojazdu [m2],
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu dla francuskiego pojazdu o nacisku 10 t/oś wg [4]:
(24) 

 ¡ opory ruchu dla francuskiego pojazdu o nacisku 18 t/oś wg [4]:

 (25) 

gdzie dla wzorów (24)–(25):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość lokomotywy [km/h].

 ¡ opory ruchu dla 4-osiowych wagonów pasażerskich wg kolei niemiec-
kich (na podstawie Sauthoffa) wg [10]:

(26) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonów [t],
nwag – liczba wagonów w składzie,
v – prędkość pociągu [m/s],
vw – prędkość wiatru [m/s], w Europie Środkowej średnio  
vw = 2,7–4,2 m/s, 
g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] (g = 9,80665 m/s2).

 ¡ opory ruchu wagonów (wg Strahla) na podstawie [17]:
(27) 

 – dla pełnych składów towarowych ogółem:

 (28) 

gdzie dla wzorów (27)–(28):
fres – względna wartość całkowitej siły oporów ruchu [N/t],
A – stała podstawowej siły oporu ruchu równa odpowiednio:

 – 1,4–1,6 – dla składu wagonów ogólnie, 
 – 2,0 – dla wagonów próżnych,
 – 1,2 – dla składów pociągowych całotowarowych,

B – stała oporów powietrza, zależna od rodzaju wagonów [N/t]:
 – 2,8 – dla nowoczesnych wagonów pasażerskich,
 – 3,2 – dla starszych wagonów pasażerskich,
 – 10,7 – dla próżnych wagonów towarowych,
 – 3,2 – dla całkowicie załadowanych wagonów towarowych,
 – 5,7 – dla wagonów towarowych o mieszanym składzie,
 – 4,0 – dla szybkich wagonów towarowych,

Btow pełn – stała oporów powietrza dla pełnych składów towarowych:
 – dla pełnych składów towarowych z załadowanymi wago-
nami dużej objętości do transportu materiałów sypkich: 
A = 1,0 i Btow pełn = 2,00 [N/t],

m0 – jednostkowa stała masy pociągu odniesiona do długości 
pociągu  m0 = 1 t/m,
mwag poc – masa wagonów pociągu [t],
lpoc – długość pociągu [m],
v – prędkość pociągu [km/h].

 ¡ opory ruchu wagonów (na podstawie CNTK) wg [5]:

(29) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N], 
mpoc – masa pociągu [t],
nosi – liczba osi pojazdu,
nwag – liczba wagonów,
v – prędkość pociągu [m/s].

 ¡ opory ruchu wagonów pasażerskich poruszających się po bezstyko-
wym torze wg [5]:

(30) 

 ¡ opory ruchu wagonów pasażerskich poruszających się po torze kla-
sycznym wg [5]:

(31) 

gdzie dla wzorów (30)–(31):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
mosi – obciążenie osi wagonu [t],
v – prędkość pociągu [m/s].

 ¡ opory ruchów dla wagonów pasażerskich i towarowych (wg CNTK) 
wg [7]:

(32)
 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonów [t],
nosi – łączna liczba osi wagonów,
cłoż – współczynnik zależny od typu łożysk:

 – 0,652 – dla łożysk tocznych,
 – 0,897 – dla łożysk ślizgowych,

v – prędkość pociągu [m/s],
nwag – liczba wagonów [t],
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cwag – współczynnik zależny od rodzaju wagonów:
 – 1,0 – dla wagonów towarowych, 
 – 1,27 – dla wagonów pasażerskich,
 – g – przyspieszenie ziemskie  g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchu wagonów (wg CNTK) wg [1]:

(33) 

gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonów [t],
cłoż – współczynnik zależny od typu łożysk:

 – 6,5 – dla łożysk tocznych,
 – 9 – dla łożysk ślizgowych,

cwag – współczynnik zależny od rodzaju pociągu:
 – 8 – dla wagonów towarowych, 
 – 10 – dla wagonów pasażerskich,

nosi – liczba osi pojazdu,
nwag – liczba wagonów,
v – prędkość pociągu [km/h].

 ¡ opory ruchu dla francuskich wagonów pasażerskich umieszczonych 
na wózkach wg [4]:

(34) 

 ¡ opory ruchu dla francuskich wagonów pasażerskich umieszczonych 
na osiach wg [4]:

(35) 

gdzie dla wzorów (34)–(35):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pociągu [km/h].

 ¡ opory ruchów dla 4-osiowych wagonów kolei rosyjskich RŻD wg [7]:

(36) 

Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonów [t],
v – prędkość pociągu [m/s],
btor1, ctor2 – współczynniki rodzaju toru:

 – btor1 = ctor2 = 1 – dla toru klasycznego,
 – btor1 = 0,87, ctor2 = 0,82 dla toru bezstykowego,

B, C – współczynniki oporów ruchu:
 – dla 4-osiowych wagonów pasażerskich:

 – B = 6,358, C = 0,381,
 – dla 4-osiowych wagonów towarowych: 

 – B = 3,532, C = 0,318,
nosi – liczba osi wagonów,
g – przyspieszenie ziemskie  g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchu dla 2- i 3-osiowych wagonów pasażerskich kolei rosyj-
skiej RŻD wg [1]:

(37) 

 ¡ opory ruchu opracowane dla kolei rosyjskiej RŻD dla 4- i 6-osiowych 
wagonów pasażerskich wg [1]:

(38) 

We wzorach (37)–(38):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
v – prędkość pociągu [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchu dla wagonów o szerokim rozstawie szyn (np. 1,676 m) 
wg [4]:

(39) 

 ¡ opory ruchu dla wagonów o wąskim rozstawie szyn (np. ~1,0 m) 
wg [4]:

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

 ¡ opory ruchu dla wagonów towarowych (na podstawie Strahla)  
wg [7]: 

(41) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N], 
cłoż – współczynnik oporu łożysk i toczenia kół po szynach, 
w taborze normalnotorowym przyjmuje się cłoż = 1,7,
cwag – współczynnik oporu ruchu wagonów towarowych:
0,025 – węglarki załadowane,
0,04 – wagony kryte, ruch przyspieszony,
0,05 – skład mieszany (różne wagony),
0,10 – węglarki próżne,
mwag – masa wagonów [t],
v – prędkość pociągu [m/s],
g – przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchów dla 2-osiowych wagonów towarowych kolei RŻD 
wg [7]:

(42) 
gdzie:
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonów [t],
v – prędkość jazdy [m/s],
n – liczba wagonów,
g – przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchu dla 2- i 3-osiowych wagonów towarowych kolei rosyj-
skiej RŻD wg [1]:

(43) 

 ¡ opory ruchu dla 4-osiowych wagonów towarowych kolei rosyjskiej 
RŻD wg [1]:

(44)
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gdzie we wzorach (43)–(44):
fres – względna wartość siły oporów ruchu [N/t],
mwag – masa wagonu [t],
v – prędkość pociągu [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.

 ¡ opory ruchu wagonów chińskich z łożyskami baryłkowymi [11]:

(45) 

 ¡ opory ruchu wagonów chińskich z łożyskami ślizgowymi [11]:

(46) 

 ¡ opory ruchu wagonów chińskich (próżnych) [11]:

(47) 

gdzie we wzorach (45)–(47):
Fres – wartość siły oporów ruchu [N],
mwag – masa wagonu [t],
v – prędkość pociągu [km/h],
g – przyspieszenie ziemskie g = 9,80665 m/s2.
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Resistance of traction vehicles movement – empirical equations
The article presents empirical formulae, describing the drag resist-
ance of various types of traction vehicles. The paper was divided 
into sections, directly related to vehicle type such as: locomotives, 
wagons, passenger and freight trains, EMU, DMU, high speed trains, 
metro cars, trams, trolleybuses and buses. A separate part of this 
essay enlists the equation devoted to the drag resistance occurring 
on curves. Each part presents a number of formulas, based on Davis 
equation, describing the vehicle’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 sys-
tematize 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 en-
gineering 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 simu-
lation with the results obtained under conditions of actual operation. 
Key words: railway, rolling stock, resistance of traction vehicles 
movement.


