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1. Introduksi 

 

Mass Rapid Transit (MRT) merupakan kereta atau alat transportasi massal yang 

difungsikan untuk membawa penumpang dengan volume yang besar dalam kecepatan 

tinggi tanpa interferensi dari lalu – lintas kendaraan lainnya. Untuk menghindari 

interferensi dari kendaraan – kendaraan lain tersebut, sering kali MRT didesain untuk 

melintas melalui terowongan bawah tanah, yang dalam hal ini, tinjauan keselamatan 

kebakaran menjadi sangat penting dikarenakan oleh berbedanya kecelakaan 

kebakaran di bawah tanah dengan di lingkungan terbuka dalam aspek perkembangan 

api, evakuasi, dan proses penyelamatan [1], yang disebabkan oleh faktor – faktor 

seperti pancaran panas umpan balik dari api dan kecepatan aliran udara dari sistem 

ventilasi darurat pada terowongan bawah tanah. 

Dapat diperhatikan pada gambar 1, sistem ventilasi darurat pada terowongan bawah 

tanah. Aliran udara diarahkan sedemikian rupa sehingga perkembangan api tidak 

menghambat pergerakan evakuasi penumpang. Hal ini dapat diperoleh dengan metode 

ventilasi tarik – dorong (push – pull). Jadi, pada saat fan pada salah satu sisi 

terowongan mendorong agar udara masuk ke terowongan, fan pada sisi yang lain 

berfungsi untuk menarik udara keluar terowongan. Dalam hal ini, kecepatan aliran 

fluida harus sesuai atau bahkan lebih besar dari pada kecepatan kritis yang diperlukan 

agar gas panas hasil pembakaran tidak bergerak berlawanan dengan arah aliran fluida 

(fenomena back – layering). 



 

Gambar 1. Sistem ventilasi darurat pada terowongan bawah tanah [1] 

Sedangkan untuk kebakaran pada kereta yang sedang berada atau berhenti di 

stasiun, strategi sistem ventilasi yang diakomodasikan adalah dengan menginstalasi 

fan pada tiap ujung stasiun yang berfungsi untuk mengekstraksi gas panas dan asap 

hasil pembakaran. 

Di samping system ventilasi, beberapa faktor lainnya yang penting untuk 

diperhatikan adalah jumlah dan sifat termofisik dari material mampu bakar yang 

terdapat pada kereta, geometri kereta, dan geometri terowongan bawah tanah. 

Pada studi ini, kecepatan aliran udara ventilasi darurat, sifat termofisik material 

pada MRT, geometri MRT, dan geometri terowongan bawah tanah menjadi input data 

pemodelan simulasi dengan hasil simulasi yang diinginkan adalah perkembangan api, 

asap, dan Heat Release Rate (HRR) dari simulasi skenario kebakaran MRT.  

Simulasi yang dilakukan pada studi ini menggunakan software Fire Dynamic 

Simulator (FDS) Versi 5, yang menyelesaikan persamaan dalam bentuk Navier – 

Stokes untuk fluida berkecepatan rendah yang pergerakannya diakibatkan oleh 

pengaruh termal, dengan menekankan perhatian khusus terhadap api, asap, dan gas 

panas hasil pembakaran. Berdasarkan simulasi ini, akan diperoleh pergerakan fluida – 

fluida hasil pembakaran yang pada akhirnya nanti, analisis terhadap pergerakan fluida 

ini serta perkembangannya dapat memberikan peninjauan tambahan terhadap aspek 

keselamatan kebakaran pada MRT. 

 

2. Latar Belakang dan Tujuan Studi 

 

Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk mengamati pergerakan serta 

perkembangan asap dan api dari hasil kebakaran pada MRT di terowongan bawah 

tanah, yang pada akhir simulasi nanti, perkembangan api dan asap tersebut akan 



direpresentasikan oleh HRR (Heat Release Rate). Dengan mengamati nilai HRR ini, 

dapat diambil kesimpulan seberapa bahaya kebakaran yang disimulasikan. 

Secara spesifik, bahayanya suatu kebakaran dapat diperoleh dengan mengamati nilai 

puncak HRR dari suatu kebakaran. Namun, tentunya tidak cukup untuk menentukan 

seberapa bahayanya kebakaran hanya dengan memperhatikan nilai puncaknya. Perlu 

juga diperhatikan perkembangan nilai HRR ini terhadap waktu. Karena simulasi ini 

dilakukan tanpa mengikutsertakan proses pemadaman kebakaran, maka kebakaran 

yang terjadi akan dibiarkan sampai api padam dengan sendirinya (dimana panas yang 

dihasilkan api tidak dapat memfasilitasi reaksi berantai terjadi lagi) atau sampai 

material yang berperan sebagai bahan bakar sudah habis. Oleh karena itu, jika nilai 

puncak HRR pada suatu kebakaran dicapai pada waktu yang lama, misal satu atau dua 

jam, kiranya kebakaran ini bukanlah kebakaran yang sifatnya berbahaya dengan 

asumsi semua penumpang telah mampu mengevakuasikan dirinya dalam waktu satu 

atau dua jam tersebut atau proses pemadaman kebakaran telah dimulai dalam kurun 

waktu satu atau dua jam tersebut dan berhasil. Dapat diperhatikan pada Gambar 2 

grafik perkembangan nyala api secara umum. 

 

Gambar 2. Grafik Perkembangan Api 

 

HRR juga menjadi salah satu tinjauan utama terhadap system ventilasi darurat pada 

terowongan bawah tanah. Jadi, jika kecepatan aliran dari ventilasi darurat tidak dapat 

mengatasi HRR yang dihasilkan oleh nyala api, maka fenomena Back – Layering 



dimana gas panas hasil pembakaran bergerak berlawanan dengan arah aliran fluida 

dan membahayakan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. 

Karena luasnya variasi sekenario kebakaran, maka perlu dipilih scenario kebakaran 

yang kira – kira terburuk atau scenario kebakaran yang memberikan perkembangan 

dan pertumbuhan api yang paling membahayakan. Dengan demikian, nilai HRR hasil 

prediksi simulasi ini, harapannya, dapat menjadi acuan untuk meninjau atau 

mengimprovisasi aspek keselamatan kebakaran pada MRT. 

 

3. Tinjauan Referensi 

 

4. Geometri Kereta dan Terowongan Bawah Tanah 

Geometri kereta yang digunakan untuk simulasi adalah geometri kereta berdasarkan 

Alstom – CCL Singpore dengan gambar pada kereta dapat diperhatikan pada gambar 

3 dan 4 di bawah ini dan gambar yang disertai dimensi pada gambar 5. Pada kereta 

CCL – Singapore, kereta terdiri dari dua jenis yaitu, MC – Car dan T – Car, dengan 

panjang, masing – masing, adalah 23.45 m dan 22.8 m. Sedangkan untuk dimensi 

lainnya, dapat diperhatikan pada tabel 1. Pada saat dioperasikan, kereta terdiri dari 

tiga gerbong dengan urutan MC – Car  T – Car  Mc – Car. 

 

Gambar 3. MC – Car (Alstom, 2001a dan Alstom, 2001c) 

 

Gambar 4. T – Car (Alstom, 2001a dan Alstom, 2001d) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Dimensi kereta CCL (Alstom, 2005)  



Panjang Kereta MC – Car = 23.45 m 

T – Car = 22.8 m 

Lebar Kereta 3.21 m 

Tinggi Kereta 3.68 m 

Gangway 1.5 m (lebar) 

Tinggi Lantai 1.110 m 

Lebar Pintu 1.4 m 
Tabel 1. Beberapa dimensi umum kereta CCL 

Sedangkan untuk ilustrasi mengenai interior kereta, dapat diperhatikan pada gambar 

6 dan 7 di bawah ini.  

 

Gambar 6. Interior kereta (Alstom 2001a) 

 

Gambar 7. Interior kereta T – Car (Alstom 2001a) 

Dengan material – material yang digunakan pada komponen – komponen kereta, 

akan dijelaskan pada bagian pemodelan. 



Dapat diperhatikan pada gambar 8 dan 9 di bawah, gambar terowongan bawah tanah 

yang sering digunakan. Secara umum, terdapat dua jenis terowongan yang sering 

digunakan yaitu tipe cut and cover dan tipe yang dibor. Secara langsung, dapat 

diambil kesimpulan bahwa tipe yang dibor memiliki keuntungan lebih, karena proses 

pembuatannya yang tidak mengganggu dan terganggu oleh kondisi lalu – lintas, 

perkantoran, dan pemukiman; kemudian berkurangnya keperluan untuk 

menyingkirkan peralatan – peralatan yang biasanya tertanam tidak jauh di bawah 

daerah pemukiman atau perkotaan. 

  

Gambar 8. Terowongan tipe cut and cover 

(Alstom, 2001a) 

Gambar 9. Terowongan tipe yang dibor 

(Alstom, 2001b) 

 

5. Pemodelan Simulasi 

 

Beberapa asumsi atau penjelasan kiranya perlu untuk disampaikan terlebih dahulu 

sebelum membahas mengenai pemodelan simulasi. 

a. Sifat – sifat termofisik material seperti konduktivitas termal, penas spesifik, 

dan keraptan material dianggap konstan 

b. Heat of Vaporization dan Heat of Combustion dianggap konstan 

c. Komponen – komponen elektrik yang terdapat di bawah bagian bawah lantai 

kereta tidak dimodelkan secara mendetail dan hanya dimodelkan sebagai 

balok concrete. Disamping untuk menyederhanakan pemodelan, hal ini 

dilakukan demikian karena kebakaran yang akan disimulasikan adalah 

kebakaran pada interior kereta. 



d. Simulasi yang dilakukan pada laporan ini adalah simulasi trial dimana hanya 

satu gerbong kereta yang disimulasikan. 

e. Glass Screen atau kaca penahan yang terdapat di setiap sisi kanan dan kiri 

bangku kereta tidak diikut sertakan karena dianggap tidak berpengaruh besar 

terhadap perkembangan api. 

f. Reaksi pembakaran yang diikutsertakan pada simulasi ini hanyalah reaksi 

material FRP Polyester. Disamping keterbatasan software FDS, hal ini juga 

dikarenakan oleh FRP Polyester memiliki persentase yang besar terhadap 

fire load yang terdapat pada kereta berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari Renie dan Prevot (2003). Dapat dilihat lengkapnya pada tabel 1 di 

bawah. 

g. Komponen – komponen listrik yang terdapat di bagian bawah bangku, di 

dalam Equipped Cubicle Assembly, Driver Console Assembly, dan di antara 

dinding kereta, tidak diikutsertakan. Hal ini demikian, karena komponen – 

komponen ini akan turut berkontribusi pada pembakaran pada saat material 

penutup komponen – komponen elektrik tersebut meleleh dan hancur, 

dimana fenomena ini masih di luar cakupan metode komputasi FDS. 

 



 

Tabel 2. Fire Load pada gerbong kereta terdepan/terbelakang 

 

5.1.Sistem Ventilasi Darurat pada Terowongan Bawah Tanah 

 

Laju ventilasi pada system ventilasi darurat perlu ditentukan terlebih dahulu. 

Untuk itu, sebelumnya perlu untuk menghitung nilai kecepatan kritis dari system 

ventilasi, Vcr. Berdasarkan Associated Engineers (1980), kecepatan kritis aliran 

udara untuk kebakaran pada lintasan kereta di terowongan bawah tanah adalah. 

𝑉𝑐𝑟 = 𝐾𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒  
𝑔𝐻𝑡𝑄 1000

𝐹𝑟𝑐𝑟𝜌∞𝑐𝑝𝐴𝐴𝑇𝑔
 

1
3

 

𝑇𝑔 =
𝑄 

𝜌∞𝑐𝑝𝐴𝐴𝑉𝑐𝑟
+ 𝑇∞  

𝐾𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 = 1 + 0.0374(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒)0.8 

Dengan Ht adalah tinggi terowongan (m), 𝑄  adalah HRR (MW), AA adalah 

luas penampang annular terowongan (luas penampang terowongan dikurangi 

luas penampang kereta, m
2
), Frcr adalah nilai kritis bilangan Froude (untuk 

aliran udara yang memventilasikan api, nilainya adalah 4,5), Tg adalah 

temperature gas (K), Kgrade adalah factor koreksi terhadap kemiringan lintasan, 

dan grade adalah sudut kemiringan lintasan kereta. 

Dengan asumsi nilai temperature udara lingkungan 𝑇∞ , konstanta panas 

spesifik cp, dan kerapatan udara lingkungan 𝜌∞ , yang masing – masing nilainya 



adalah, 305 K (32
o 

C), 1.0 KJ/KgK, dan 1.2 Kg/m
3
, serta lint asan kereta yang 

diasumsikan tidak memiliki kemiringan (Kgrade = 0), dengan iterasi dari 

persamaan di atas dapat diperoleh nilai kecepatan aliran kritis dari system 

ventilasi darurat yang minimal diperlukan untuk mencegah fenomena back – 

layering terjadi. 

Dapat diperhatikan di bawah ini nilai laju ventilasi dan kecepatan aliran kritis 

berdasarkan informasi dari Boon Hui Chiam (2005). 

 

Tabel 3. Nilai kecepatan aliran kritis dan laju ventilasi pada terowongan bawah tanah 

berdasarkan HRR tertentu 

Dapat diperhatikan pada tabel di atas bahwa nilai laju ventilasi bervariasi 

terhadap nilai HRR yang merupakan nilai yang ingin dicari dari simulasi. Oleh 

karena itu, maka dipilih nilai laju ventilasi pada HRR 10 MW karena ini adalah 

nilai HRR yang dipakai untuk desain system ventilasi darurat CCL, Singapore 

(Boon Hui Chiam, 2005). 

Untuk mendeskripsikan system ventilasi pada FDS, salah satu bidang (pada 

ujung depan kereta) dari wilayah komputasi di tetapkan untuk mensuplai udara 

sebesar 31 m
3
/s, dengan salah satu bidang yang lainnya menjadi bidang terbuka 

(Open – End). 

 

5.2.Pemodelan Geometri Kereta 

 

Pemodelan geometri kereta yang dilakukan pada FDS dapat diperhatikan pada 

gambar 3. Jadi, dapat diperhatikan bahwa komponen – komponen elektrik yang 

terletak di bawah lantai kereta (Undercarriage) dimodelkan hanya sebagai balok 

dengan material concrete. 



Dapat pula diperhatikan pada gambar 4, tampilan dalam (interior) dari kereta. 

Di sini juga ditunjukkan bahwa komponen – komponen elektrik yang terdapat di 

bawah bangku, di dalam Equipped Cubicle Assembly, dan Driver Console 

Assembly, dimodelkan seperti balok sederhana. Dimana untuk komponen 

elektrik yang terletak di bawah bangku, komponen ini terletak di dalam kotak 

yang terletak di bawah bangku dan dilapisi oleh FRP Polyester (material 

bangku). Oleh karena itu, komponen elektrik dibawah bangku (underseat box) 

pada pemodelannya disatukan dengan bangku. 

 

5.3.Pemodelan Geometri Terowongan Bawah Tanah 

 

Untuk saat ini, permodelan terhadap terowongan bawah tanah balum 

dilakukan. Namun, setidaknya ukuran wilayah komputasi disesuaikan dengan 

ukuran terowongan bawah tanah, khususnya luas penampang terowongan bawah 

tanah. Oleh karena itu, digunakan asumsi yang menyatakan bahwa pada 

simulasi ini, terowongan bawah tanah yang digunakan adalah terowongan Cut 

and Cover yang mempunyai bentuk luas penampang kotak. 

 

 

Gambar 10. Pemodelan kereta (MC – Car) untuk FDS 



 

Gambar 11. Pemodelan interior kereta (MC – Car) untuk FDS 

 

5.4.Skenario Kebakaran 

Kebakaran didesain untuk terjadi pada interior kereta, di atas bangku yang 

terletak di tengah – tengah kereta. Karena saat ini yang dapat ditampilkan 

hanyalah simulasi trial, maka simulasi kebakaran hanya mencakup satu gerbong 

kereta saja (MC – Car). 

Sumber kebakaran yang diperlukan untuk menghasilkan perkembangan dan 

penyebaran api yang signifikan adalah berkisar antara 150 kW – 200 kW. 

Ukuran api sebesar ini setara dengan HRR rata - rata yang disebabkan oleh 

sekumpulan tas yang terbakar (Peacock et al, 2002; Morgan and De Smedt, 

2002) seperti yang dapat diperhatikan pada gambar 12 di bawah ini. Dimensi 

untuk sumber kebakaran ditetapkan sebesar 0.3 m x 0.3 m dan dijaga konstan 

untuk turut serta memperhitungkan nilai HRR dari barang – barang bawaan para 

penumpang. 

 

Sumber 

kebakaran 



 

Gambar 12. Grafik HRR kebakaran pada kumpulan tas atau barang bawaan 

 

Sedangkan untuk kondisi pembukaan pintu, pada simulasi ini, pintu yang 

terbuka adalah hanya pintu yang pertama dan keempat sebelah kanan kereta 

(Gambar 6) dengan adanya balok buatan dengan material beton untuk menutup 

gangway. Kemudian, untuk peninjauan pembukaan ventilasi secara tiba – tiba, 

tiap – tiap jendela pada kereta dipasang oleh sebuah heat detector untuk 

menonaktifkan kaca (kaca menghilang) jika temperature telah mencapai suhu 

675
o
C (Shields et al, 1998). Hal ini didesain demikian dengan maksud untuk 

mensimulasikan pecahnya kaca pada saat suhu kaca sudah terlalu tinggi dan 

pecah. Pada saat kondisi udara berlebih dan api mendapatkan ventilasi berlebih, 

perkembangan api akan menjadi sangat cepat dan hal ini adalah kejadian yang 

tidak diinginkan. 

Dapat diperhatikan pada gambar 7, koordinasi heat detector pada jendela 

kereta. 

 

Gambar 13. Pembukaan pintu pada kereta 

 
Balok beton 

Bagian Depan Kereta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Heat Detector pada jendela kereta 

 

 

5.5.Konfigurasi dan Sifat Termofisik Material 

 

Yang dimaksud konfigurasi di sini adalah seperti tebal material dan komponen 

interior yang dimana material tersebut digunakan. Berikut di bawah ini 

ditampilkan informasi mengenai sifat termofisik material (Boon Hui Chiam, 

2005) yang digunakan pada komponen – komponen kereta yang turut serta 

dalam simulasi. 

 

Komponen Material δ 

(m) 

k 

(W/mK) 

ρ 

(kg/m
3
) 

cp 

(kJ/kgK) 

Bangku, Underseat Box, 

Equipped Cubicle 

Assembly, Driver Console 

Assembly, Detrainment 

Door, Dinding bagian 

depan kereta. 

FRP Polyester 0.004 0.3 1795 1.51 

Penutup Lantai Styrene Butadiene 0.003 0.15 1478 1.9875 

Konstruksi Dinding, Glass wool di 0.1 0.038 119 0.68 

Heat Detector 



Konstruksi Gangway antara panel 

aluminium dan 

welded aluminium 

body 

Kontruksi Atap Kereta Glass wool di 

antara panel 

aluminium 

0.06 0.038 176 0.68 

Konstruksi Pintu 

Penumpang 

Glass wool di 

antara panel 

aluminium 

0.35 0.038 119 0.68 

Kaca Kereta, Kaca Pintu 

Penumpang 

Kaca berlapis 0.023 0.049 1380 0.84 

Dinding Terowongan, 

Undercarriage 

Beton (Concrete) 0.7 1 2100 0.88 

Tabel 4. Ketebalan dan sifat termofisik material komponen kereta dan terowongan 

 

5.6.Parameter Reaksi Pembakaran 

 

Karena FDS hanya mampu mensimulasikan satu reaksi pembakaran, maka 

berdasarkan penjelasan sebelumnya dan tabel 1, hanya reaksi pembakaran FRP 

Polyester yang diikutsertakan dalam simulasi. Memang asumsi ini tidak tepat 

karena bisa jadi reaksi yang terjadi pada kecelakaan kebakaran tidak hanya satu 

dan terjadi pada beberapa material lain yang menjadi komponen kereta. Namun, 

di sinilah keterbatasan komputasi FDS berada. 

Beberapa parameter reaksi pembakaran yang didapatkan dari Boon Hui 

Chiam, 2005) dapat diperhatikan pada tabel 4 di bawah. 

 

Parameter Nilai 

Rumus Kimia C5.77H6.25O1.63 

Energi per satuan massa Oksigen (O2) 11900 kJ/kg 

Fraksi CO dari bahan bakar 0.0705 

Fraksi jelaga dari bahan bakar 0.062 

Tabel 5. Beberapa parameter reaksi pembakaran FRP Polyester 

 



Sedangkan beberapa parameter lain seperti berat molecular FRP Polyester, 

Koefisien Stoikiometrik dari CO2, H2O, dan O2, dapat diperoleh dengan 

perhitungan kimia sederhana rumus kimia dan kesetimbangan reaksi 

pembakaran FRP Polyester, yang masing – masing nilainya adalah 101.6, 5.77, 

3.125, 6.5175.  

 

5.7.Pendekatan Pemodelan Pyrolisis 

Pada simulasi ini pendekatan Pyrolisis yang digunakan adalah pendekatan 

Heat of Vaporization. Dimana pada FDS, terdapat dua pendekatan pemodelan 

yaitu HRRPUA (Heat Release Rate per Unit Area) dan Heat of Vaporization. 

Dengan HRRPUA dan Heat of Vaporization adalah konstanta yang 

mempengaruhi laju pyrolisis. Jika yang digunakan adalah pendekatan 

HRRPUA, maka suatu material akan terbakar seperti burner sesuai dengan data 

HRR berdasarkan waktu, dengan terlebih dahulu menentukan nilai HRRPUA. 

Berikut contoh grafik HRR berdasarkan waktu untuk panel dinding FRP 

(Peacock & Braun (1999)). 

 

Gambar 14. Grafik HRRPUA (Peacock & Braun, 1999) 

Sedangkan jika yang ditetapkan adalah pendekatan Heat of Vaporization, 

maka laju pembakaran pada material akan tergantung pada umpan – balik panas 

dari api kepada permukaan material yang menjadi bahan bakar. Karena Heat of 

Vaporization merupakan pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih realistis 

(karena laju dari pyrolisis tergantung pada umpan – balik panas dari api), maka 

pada simulasi ini, digunakan pendekatan Heat of Vaporization. 



Pada tabel berikut akan ditampilkan beberapa parameter simulasi yang 

diperlukan untuk pemodelan kebakaran berdasarkan pendekatan Heat of 

Vaporization. 

 

Parameter FRP Polyester Styrene Butadiene Sumber 

Temperatur Nyala, Tig (K) 346 360 Boon Hui Chiam 

(2005) 

Heat of Vaporization,𝛥Hv 

(kJ/kg)  

1400 2700 Boon Hui Chiam 

(2005) 

Effective heat of 

combustion, ∆𝐻𝑐 ,𝑒𝑓𝑓  (kJ/kg) 

12870 17950 Renie dan Prevot 

(2003) 

Laju pembakaran 

maksimum, 𝑚 𝑚𝑎𝑥
"  (kg/m

2
s) 

0.042 0.02 Peacock dan 

Braun (1999) 

Tabel 6. Parameter pemodelan Heat of Vaporization 

 

5.8.Parameter Simulasi 

Beberapa parameter simulasi yang kiranya perlu untuk di tentukan adalah 

lamanya waktu simulasi, daerah komputasi, dan ukuran grid yang digunakan 

pada simulasi. 

Pada simulasi ini, waktu yang ditetapkan adalah selama 1800 detik. Namun, 

dikarenakan oleh adanya kesalahan teknis berupa masukan daya listrik ke 

komputer yang digunakan untuk simulasi terputus, maka komputasi yang 

dihasilkan belum selesai dan baru mencapai detik ke 762. 

Daerah komputasi yang ditetapkan untuk simulasi adalah dengan panjang, 

lebar, dan tinggi, masing – masing, adalah 33.9 m, 5.1 m, dan 5.4 m. Sedangkan 

ukuran grid yang digunakan adalah sebesar (0.1 x 0.1 x 0.1) m. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hasil dan Diskusi 

Berikut grafik HRR dan beberapa Heat Detector yang menunjukkan perkembangan 

yang berarti, yang diperoleh dari hasil simulasi, 

 

 

Grafik 1. Grafik HRR hasil simulasi 

 

Grafik 2. Grafik Heat Detector pada kaca kereta 

yang terletak di dekat kursi sumber kebakaran 

 

Grafik 3. Grafik Heat Detector pada kaca depan 

kereta sebelah kiri 

 

Grafik 3. Grafik Heat Detector pada kaca depan 

kereta sebelah kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut gambar visualisasi simulasi Smokeview pada detik ke 500. 

 

Gambar 15. Visualisasi Smokeview simulasi pada detik ke 500 

 

Dapat diperhatikan pada grafik HRR di atas, terdapat kenaikan nilai HRR secara 

tiba – tiba pada detik ke 635.4. Hal ini diakibatkan oleh mulainya pembakaran yang 

terjadi pada kursi yang terletak di depan kursi tempat sumber kebakaran. Hal ini dapat 

diperhatikan pada gambar di bawah. 

 

Gambar 16.  yang mulai terjadi pada detik ke 635.4 

Jadi, karena fenomena yang terjadi seperti pada gambar di atas, terdapat nilai HRR 

naik dengan drastis. Hal ini karena panas yang dihasilkan oleh sumber kebakaran 



pada kursi 1
1
 telah menyebabkan suhu pada udara di sekitar kursi 2

2
 mencapai titik 

pembakaran material FRP Polyester yang digunakan sebagai pelapis kursi. Mungkin, 

solusi sementara yang dapat diambil berdasarkan fenomena ini adalah dengan 

memasang suatu penghalang perpindahan panas di antara kursi – kursi yang 

berhadapan guna memperlambat perpindahan panas akibat konveksi dan radiasi yang 

pada akhirnya dapat memperlambat atau menghambat pertumbuhan api dan HRR 

secara drastis di dalam kereta. Dengan semakin lambatnya perpindahan panas dan 

rambatan api, maka diharapkan maksimal waktu untuk evakuasi semakin bertambah. 

Berikut visualisasi simulasi pada detik ke 700 dan 750. 

 

Gambar 17. Visualisasi Simulasi di detik ke 700 

 

Gambar 18. Visualisasi Simulasi di detik ke 750 

 

Dapat diperhatikan pada pada detik ke 700, api mulai merambat menuju lantai 

gerbong kereta yang dilapisi oleh Styrene Butadiene. Dengan mula merambatnya api 

ke lantai gerbong kereta, maka dapat diekspektasi pertumbuhan HRR yang semakin 

cepat. 

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, bahwa simulasi ditetapkan selama 1800 

detik. Namun, karena daya listrik untuk computer yang terputus, simulasi berhenti 

pada detik ke 761.4 detik. Pada akhir simulasi, suhu pada Heat Detector belum 

mencapai 675
o
C sehingga kaca belum “menghilang” (pecah). Oleh karena itu, untuk 

saat ini, pengaruh ventilasi berlebih secara tiba – tiba terhadap pertumbuhan api 

belum dapat diperhatikan. 

Dapat diperhatikan pada grafik HD11, HD15, dan HD16, temperature Heat 

Detector baru mencapai suhu sekitar 200
o
C – 320

o
C. Dimana HD11, HD15, dan 

HD16 adalah Heat Detector yang mencapai suhu paling tinggi diantara Heat Detector 

                                                           
1
 Kursi tempat sumber kebakaran berada 

2
 Kursi yang terletak di depan kursi sumber kebakaran 



pada jendela – jendela lainnya yang hanya berkisar di antara 55
o
C – 140

o
C. Dengan 

letak HD11, HD15, dan HD16,dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 19. Letak Heat Detector HD11 

 

Gambar 20. Letak Heat Detector HD15 dan HD16 

Suhu HD11 yang tinggi dapat dimengerti oleh karena lokasinya yang berdekatan 

oleh sumber kebakaran. Namun, tingginya suhu pada HD15 dan HD16 disamping 

letaknya yang berjauhan dengan sumber kebakaran, dapat dimengerti dengan 

memperhatikan gambar di bawah ini. 

HD11 



 

Pada gambar di atas, dapat diperhatikan bahwa terdapat penumpukan asap pada 

bagian depan gerbong kereta yang diakibatkan oleh kesalahan teknis pada pemodelan 

Emergency Ventilation. Karena hal inilah, maka suhu HD15 dan HD16 yang terletak 

di kaca depan gerbong kereta memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan Heat Detector pada jendela – jendela lainnya. 

 


