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Pembuangan asap dan panas akibat kebakaran 
 
 
 
1    Ruang lingkup 
 
Standar ini mencakup tata cara perancangan sistem pembuangan darurat produk 
pembakaran dari kebakaran dalam bangunan gedung. Pasal 4 sampai dengan 10 berlaku 
untuk bangunan satu lantai tanpa springkler dengan metode perhitungan secara manual 
maupun berbasis komputer, sedangkan pasal 11 berlaku bagi bangunan yang menggunakan 
springkler. 
 
Standar ini tidak menspesifikasi pada kondisi bagaimana pembuangan harus disediakan 
atau dipersyaratkan. 
 
Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan umum dan persyaratan khusus, 
maka persyaratan khususlah yang berlaku. 
 
CATATAN:  Sebagian besar informasi yang disediakan dalam standar ini diterapkan pada bangunan 
tidak berspringkler. Sejumlah terbatas panduan disediakan pada Pasal 11 untuk bangunan 
berspringkler. Ketentuan standar ini dapat diterapkan pada lantai paling atas dari bangunan berlantai 
banyak. Sejumlah kelengkapan dari ketentuan tersebut akan menjadi sulit atau tidak praktis 
diterapkan pada lantai terbawah dari bangunan tadi. Keputusan bagaimana baiknya menyediakan 
pembuangan dalam bangunan gedung tergantung pada tujuan rancangan yang ditentukan oleh 
pemilik bangunan atau penghuni atau peraturan bangunan dan peraturan kebakaran setempat. 
 
 
2 Acuan normatif 
 
NFPA 204, 2002, Standard for Smoke and Heat Venting. 
SNI 03-7012-2004, Sistem Manajemen Asap di dalam Mal, Atrium, dan Ruang Bervolume 
Besar.  
SNI 03-1740-1989, Metoda Pengujian Bakar Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Gedung. 
NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems.  
NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking 
Operations.  
NFPA 68, Guide for Venting of Deflagrations. 
 
 
3    Istilah dan definisi 
 
Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedomam umum ini, sebagai berikut: 
 
3.1 
aliran jet langit-langit  
aliran asap panas di bawah langit-langit yang menyebar secara radial dari titik benturan 
plume api pada langit-langit tersebut. 
 
3.2 
antarmuka lapisan bersih 
batas antara lapisan asap dengan udara bebas asap. 
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3.3 
api rancangan 
kurva laju pelepasan kalor terhadap waktu yang dipilih sebagai masukan untuk perhitungan 
yang diuraikan dalam standar ini. 
 
3.4 
asap  
partikel padat atau cair yang melayang di udara dan gas yang ditimbulkan bila suatu bahan 
mengalami pirolisa atau pembakaran, bersama-sama dengan sejumlah udara yang 
terikutkan atau tercampur ke dalam massa tersebut. 
 
3.5 
berlabel 
peralatan atau bahan yang telah diberi label, simbol atau tanda lain yang 
mengidentifikasikan suatu organisasi yang dapat diterima oleh instansi berwenang dan 
berperan pada evaluasi produk, yang senantiasa melakukan pemeriksaan berkala terhadap 
produksi dari bahan atau alat yang diberi label dan pemberian label menunjukkan 
kesesuaian dengan standar atau kinerja yang dipersyaratkan. 
 
3.6 
bahan tidak mudah terbakar 
suatu bahan yang tidak tersulut, terbakar, atau menunjang pembakaran, atau melepaskan 
uap yang dapat terbakar , ketika terkena api atau kalor, atau bahan yang sesuai persyaratan 
SNI 03-1740 Metoda Pengujian Bakar Bahan Bangunan untuk Pencegahan Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Gedung, edisi terbaru.  
 
3.7 
batas lapisan asap 
suatu batas efektif terpusat dalam zona transisi antara bagian rapat dari lapisan asap 
tersebut dan indikasi pertama dari asap. 
 
3.8 
daerah berpenghalang 
suatu daerah dalam bangunan yang perimeternya tersusun dengan penghalang asap, partisi 
dengan ketinggian penuh, dinding luar, atau kombinasinya. 
 
3.9 
disetujui  
dapat diterima oleh instansi berwenang.  
 
CATATAN: Badan Standardisasi Nasional (BSN) bukan instansi yang menyetujui, memeriksa, atau 
memberikan sertifikat pada setiap instalasi, prosedur, peralatan atau bahan. Dalam menentukan 
persetujuan instalasi, prosedur, peralatan atau bahan, instansi berwenang menggunakan dasar 
standar ini atau standar lain yang setara bila dalam standar ini tidak disebut. 
 
3.10 
ketebalan rancangan lapisan asap 
beda antara ketinggian langit-langit dan ketinggian minimum batas lapisan asap di atas level 
lantai yang sesuai dengan tujuan rancangan. 
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3.11 
kebakaran yang tumbuh menerus 
kebakaran yang, jika tidak terdeteksi, akan terus tumbuh sepanjang waktu interval 
rancangan. 
 
3.12 
waktu interval rancangan 
durasi waktu untuk memenuhi tujuan rancangan, diukur dari waktu aktivasi detektor. 
 
3.13 
penghalang asap   
bahan padat, balok, balok penyangga, atau bahan atau konstruksi serupa yang dipasangkan 
di bawah langit-langit dan menonjol sejarak terbatas ke bawah sehingga membentuk suatu 
reservoar untuk pengumpulan asap. 
 
3.14 
penyulutan efektif 
waktu saat api rancangan kuadrat t dimulai. 
 
CATATAN: Lihat Gambar 2 untuk gambaran konseptual dari pertumbuhan api menerus dan waktu 
penyulutan efektif. 
 
3.15 
susunan bahan bakar 
suatu kumpulan dan susunan bahan bakar yang dapat menunjang pembakaran. 
 
3.16 
detektor panas 
detektor kebakaran yang mendeteksi k ketinggian temperatur yang tidak normal maupun laju 
kenaikan temperatur atau keduanya. 
 
3.17 
kebakaran yang tumbuh terbatas 
api yang pertumbuhannya tidak melampaui laju pelepasan kalor maksimum yang dapat 
diprediksi. 
 
3.18 
sistem pembuangan asap mekanis 
suatu sistem fan terdedikasi atau yang berfungsi rangkap yang dirancang dan sesuai untuk 
pembuangan panas dan asap. 
 
3.19 
lapisan (udara) bersih 
zona dalam bangunan yang mengandung udara yang belum terkontaminasi oleh asap yang 
dihasilkan dari kebakaran dalam bangunan, dan yang terletak antara lantai dan batas lapisan 
asap. 
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3.20 
penyumbatan saluran buangan 
kondisi di mana udara dari bawah lapisan asap tertarik menembus lapisan asap akibat laju  
pembuangan yang tinggi, sehingga menghambat pembuangan asap. 
 
3.21 
terdaftar 
peralatan atau bahan yang dicantumkan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh suatu 
lembaga atau organisasi yang menunjukkan bahwa peralatan ataupun bahan tersebut dapat 
diterima oleh instansi berwenang dan yang melakukan evaluasi produk dan melaksanakan 
pemeriksaan berkala terhadap produk tersebut dan daftar tersebut menunjukkan pula bahwa 
baik peralatan, bahan maupun jasa memenuhi standar atau telah diuji dan hasilnya cocok 
untuk keperluan tertentu. 
 
CATATAN: Cara-cara yang dipakai oleh lembaga atau organisasi yang menangani evaluasi mutu 
produk dalam mengidentifikasikan peralatan sangat bervariasi. Beberapa diantaranya tidak memakai 
cara terdaftar, melainkan dengan cara memberi label. Dalam hal ini maka instansi berwenang perlu 
mengacu kepada sistem-sistem tersebut dalam mengidentifikasi suatu produk agar mutu produk 
senantiasa terjamin. 
 
3.22 
lapisan asap 
ketebalan asap yang terkumpul di bawah suatu penghalang fisik atau termal. 
 
3.23 
instansi berwenang 
suatu organisasi, kantor, atau individu yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 
membuat persetujuan terhadap peralatan, instalasi atau prosedur. 
 
CATATAN: Penyebutan “instansi berwenang” digunakan pada standar ini dalam pengertian yang 
luas, karena kewenangan dan instansi yang memberikan persetujuan beragam, demikian pula 
pertanggungjawabannya. Bila keamanan publik diutamakan, maka instansi berwenang dapat saja 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kebakaran setempat, atau pihak lainnya yang secara 
hukum berwenang. 
 
3.24 
ven 
suatu alat atau konstruksi yang, ketika teraktifkan, secara langsung terbuka ke arah luar 
pada atau dekat level atap suatu bangunan yang bergantung pada gaya apung yang 
dihasilkan suatu kebakaran untuk membuang asap dan panas. 
 
3.25 
sistem ven 
suatu sistem yang digunakan untuk pembuangan asap dari suatu kebakaran yang 
memanfaatkan ven asap dan panas yang beroperasi secara manual atau otomatik pada 
level atap dan yang membuang asap dari suatu penampungan yang dibentuk oleh dinding 
luar, dinding dalam, atau penghalang asap untuk mendapatkan laju rancangan aliran massa 
asap melalui ven, termasuk penyediaan udara pengganti. 
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4    Ketentuan Dasar 
 
4.1   Penerapan standar 
 
a) Standar ini tidak diterapkan pada ventilasi dalam suatu bangunan yang dirancang untuk 

pengaturan udara lingkungan bagi kenyamanan penghuni, pengaturan operasi masak 
komersial, pengaturan bau atau kelembaban dalam toilet dan fasilitas mandi, atau 
pengaturan pendinginan perlengkapan produksi atau pembuangan pelepasan tekanan 
eksplosi. 
CATATAN : Lihat NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating 
Systems, untuk ventilasi pengaturan udara lingkungan bagi kenyamanan personil. Lihat NFPA 96, 
Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations, untuk 
pengaturan operasi masak komersial. Lihat NFPA 68, Guide for Venting of Deflagrations, untuk 
pembuangan bagi pelepasan tekanan eksplosi. 

b) Standar ini harus diterapkan pada seluruh tipe konstruksi bangunan. 
c) Standar ini diterapkan untuk pembuangan kebakaran dalam ruang bangunan dengan 

ketinggian langit-langit yang memungkinkan plume api dan lapisan asap rancangan 
berkembang. 

d) Standar ini diterapkan pada situasi di mana lapisan asap panas tidak menaikkan laju 
pembakaran susunan bahan bakar. Rancangan ven yang dikembangkan melalui standar 
ini tidak berlaku untuk interval waktu di mana temperatur lapisan asap melebihi 600oC. 

e) Standar ini tidak berlaku untuk kebakaran yang memiliki laju pelepasan kalor lebih besar 
dari Qfisibel sebagaimana ditentukan menurut persamaan berikut :  

 ( ) 2/5000.12 sfisibel zQ = ......................................................................... (1) 
 

Dengan pengertian :  
Qfisibel  = laju pelepasan kalor kebakaran yang mungkin terjadi (kW) 
zs   = tinggi batas lapisan asap di atas dasar api (m) 

f) Persamaan teknis atau model berbasis komputer yang dicantumkan dalam standar ini 
digunakan untuk menghitung durasi waktu sehingga batas lapisan asap dipertahankan 
pada atau di atas elevasi rancangan dalam daerah berpenghalang, relatif terhadap waktu 
interval rancangan. 

 
4.2  Retroaktivitas 
 
a) Ketentuan dalam standar ini tidak dipersyaratkan untuk diberlakukan secara retroaktif. 
b) Bilamana suatu sistem sedang diubah, diperluas, atau direnovasi, persyaratan dalam 

standar ini diterapkan hanya pada pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 
 
4.3  Kesetaraan  
 
Standar ini tidak dimaksudkan  untuk mencegah penggunaan sistem, metoda, atau alat yang 
kualitas, kekuatan, ketahanan api, keefektivitasan, keawetan, dan keselamatannya setara 
atau lebih baik dari yang diuraikan dalam standar ini. Dokumentasi teknis harus diserahkan 
pada instansi yang berwenang untuk memperlihatkan kesetaraan. Sistem, metoda, atau alat 
tersebut harus disetujui untuk tujuan yang dimaksud melalui keputusan dari instansi yang 
berwenang. 
 
4.4   Tujuan rancangan 
 
Tujuan rancangan yang diperoleh sepanjang interval waktu rancangan pada rancangan 
sistem ven selama masa suatu api rancangan atau kebakaran rancangan harus mencakup : 
(1) ketinggian batas lapisan asap minimum yang diijinkan  
(2) temperatur lapisan asap maksimum yang diijinkan 
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4.5   Dasar rancangan 
 
Suatu rancangan untuk bangunan dan isinya yang mudah terbakar serta distribusinya harus 
mencakup pemilihan dasar rancangan (api pertumbuhan terbatas versus pertumbuhan 
menerus) dan pemantapan parameter berikut: 
(1) layout daerah berpenghalang 
(2) ketebalan penghalang asap 
(3) jenis detektor dan karakteristik spesifik 
(4) jarak antara detektor 
(5) interval waktu rancangan, tr, mengikuti pendeteksian untuk pengupayaan suatu lapisan 

bersih (untuk kebakaran yang tumbuh menerus) 
(6) luas ven total tiap daerah berpenghalang 
(7) distribusi ven individu 
(8) luas saluran masuk udara 
 
4.6   Penentuan tingkat bahaya isi bangunan 
 
a) Penentuan tingkat bahaya isi bangunan harus memperhatikan beban api dan laju 

pelepasan kalor yang diantisipasi dari bahan mudah terbakar atau cairan  flamabel yang 
terdapat di dalam bangunan. 

b) Laju pelepasan kalor api rancangan dikuantifikasi sesuai dengan Pasal 8. 
 
4.7   Pembuangan  
 
4.7.1  Tujuan rancangan 
  
Untuk memenuhi tujuan rancangan, suatu sistem ven harus dirancang untuk memperlambat, 
menghentikan, atau membalikkan penebalan lapisan asap yang dihasilkan oleh kebakaran 
dalam bangunan, dengan pembuangan asap ke luar bangunan. 
 
4.7.2   Rancangan sistem ven dan produksi asap 
 
a) Sistem ven dirancang dengan standar ini didasarkan pada perhitungan luas ven yang 

diperlukan untuk memperoleh laju massa aliran lewat ven yang sesuai dengan laju 
massa produksi asap. 

b) Rancangan sistem ven harus membatasi penebalan lapisan asap terhadap elevasi 
rancangan dari batas lapisan asap. 

c) Rancangan sistem ven alternatif diijinkan untuk dikembangkan sesuai dengan standar ini 
berdasarkan perhitungan luas ven yang diperlukan untuk memperoleh laju aliran massa 
lewat ven yang lebih kecil dari laju massa produksi asap, sedemikian rupa hingga 
penebalan lapisan asap diperlambat untuk memenuhi tujuan rancangan. 

 
4.7.3  Aliran massa ven 
 
Rancangan sistem ven dihitung berdasarkan bahwa laju aliran massa melalui suatu ven 
terutama ditentukan  berdasarkan tekanan apung. 
 
4.8   Produksi asap 
 
4.8.1   Dasar api  
 
Untuk tujuan persamaan dalam standar ini, dasar api harus berada pada bagian bawah dari 
zona pembakaran. 
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4.8.2   Ukuran api 
 
Laju pembakaran dan udara ikutan dari skenario kebakaran yang mungkin terjadi 
dipertimbangkan sebelum pemantapan kondisi kebakaran rancangan. 
 
4.8.3   Udara ikutan  
 
a) Rumus udara ikutan yang terspesifikasi dalam standar ini diterapkan hanya pada asal api 

tunggal. 
b) Persamaan udara ikutan asap berlaku untuk plume aksi simetrik. 
c) Untuk kebakaran seperti garis, di mana suatu plume panjang dan sempit dihasilkan oleh 

suatu susunan bahan bakar, produksi asap dihitung sesuai standar ini  hanya jika 
ketinggian batas lapisan asap di atas dasar api (zs)  lebih besar dari 5 Ws, di mana Ws 
adalah dimensi horisontal terbesar dari api. 

d) Jika zs lebih kecil dari 5 Ws, laju produksi asap yang dihitung sesuai dengan standar ini 
dinaikkan dengan faktor [5 W/ (zs)]2/3. 

 
4.8.4  Titik asal maya 
 
Aliran massa plume yang diprediksi di atas bagian atas nyala api harus memperhitungkan 
titik asal maya, zo, dari api sebagaimana ditentukan dalam 9.2.3.b). 
 
4.9  Aliran ven 
 
4.9.1   Gaya apung dan aliran ven 
 
a) Aliran melalui suatu ven dihitung berdasarkan beda tekanan apung, dengan asumsi 

bahwa tidak ada tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas. 
b) Efek angin tidak diperhitungkan. 
 
4.9.2   Udara saluran masuk 
 
a) Aliran ven yang harus diprediksi memperhitungkan luas bukaan udara saluran masuk. 
b) Udara saluran masuk dimasukkan di bawah batas lapisan asap. 
c) Kebocoran dinding dan langit-langit di atas batas lapisan asap dalam daerah 

berpenghalang tidak dimasukkan dalam perhitungan aliran ven. (Lihat Pasal 6 untuk 
informasi seputar saluran masuk udara). 

 
 
5    Ven 
 
5.1  Ven terdaftar 
 
Secara normal, ven-ven tertutup harus terdaftar dan diberi label sesuai dengan standar uji 
yang berlaku. 
 
5.2  Batasan rancangan ven 
 
a) Sarana aktuasi ven harus  dipilih dengan mengacu pada rentang penuh kondisi ambien 

yang diperkirakan. 
b) Ven-ven harus terdiri atas suatu unit (ven) tunggal, yang seluruh unit (ven) tersebut 

sepenuhnya membuka lewat aktivasi suatu detektor tunggal, atau unit-unit (ven-ven) 
jamak dalam baris atau susunan (ven-ven terkelompok) yang unit-unit (ven-ven) tersebut 
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secara serentak membuka lewat aktivasi suatu detektor panas tunggal, suatu 
sambungan lebur, suatu detektor asap, suatu saklar aliran air springkler, atau sarana-
sarana deteksi lainnya yang memenuhi persyaratan pembuangan terhadap bahaya 
khusus. 

c) Bilamana bahaya terlokalisasi, ven-ven harus membuka secara langsung di atas bahaya 
seperti itu. 

d) Ven-ven, dan bangunan-bangunan penopangnya serta sarana-sarana aktuasinya, 
dirancang sehingga sarana tersebut dapat diperiksa secara visual setelah pemasangan. 

 
5.3  Metode operasi 
 
a) Secara normal, ven-ven tertutup harus dirancang untuk secara otomatik membuka pada 

saat terjadi kebakaran sesuai tujuan rancangan atau memenuhi tujuan atau persyaratan 
kinerja. 

 
b) Ven-ven, selain dari ven jenis termoplastik drop-out, harus dirancang untuk gagal dalam 

posisi membuka sehingga kegagalan suatu komponen pengoperasian ven menghasilkan 
ven yang membuka. 

 
c) Ven-ven dibuka menggunakan gaya gravitasi atau gaya pembuka lain yang disetujui. 
 
d) Mekanisme pembukaan tidak dihalangi dari pembukaan ven oleh sampah, debu atap, 

atau proyeksi internal. 
 
e) Seluruh ven harus dirancang untuk membuka dengan sarana manual. Sarana 

pembukaan internal ataupun eksternal, harus disetujui oleh instansi berwenang. 
 
f) Ven-ven yang dirancang untuk operasi jarak jauh harus menggunakan penyambung 

lebur yang disetujui dan juga mampu diaktuasi dengan sumber daya listrik, alat responsif 
terhadap panas, atau sarana yang disetujui lainnya. 

 
g) Ven-ven yang dirancang untuk aktif dengan detektor asap, aliran air springkler, atau 

metoda-metoda aktivasi eksternal lain terhadap ven tersebut harus disetujui sesuai 
dengan Pasal 5.1. 

 
5.4 Dimensi dan jarak antar ven 
 
a) Dimensi dan jarak antar ven harus sesuai dengan persyaratan 1) dan 2) di bawah ini 

untuk menghindari sumbatan saluran pembuangan asap : 
1) Luas satu unit ven tidak boleh melebihi 2d2, di mana d adalah ketebalan rancangan 

lapisan asap. 
2) Untuk ven-ven dengan Lv/Wv > 2, lebar Wv tidak boleh melebihi ketebalan rancangan 

lapisan asap d. 
 

b) Dalam gambar rencana, jarak antar pusat ke pusat dari ven-ven dalam suatu daerah 
berpenghalang tidak boleh melebihi 2.8 H, di mana H adalah ketinggian langit-langit 
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, bagian (a) hingga (d). 

 
c) Jarak antar ven-ven, dalam gambar rencana, harus diatur sedemikian sehingga jarak 

horisontal dari setiap titik pada dinding atau penghalang asap terhadap pusat ven 
terdekat, di dalam daerah berpenghalang, tidak melebihi 1,4 H. 
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d) Luas ven total tiap daerah berpenghalang harus berukuran sesuai dengan tujuan 
rancangan dan tujuan kinerja relatif terhadap kebakaran rancangan, ditentukan sesuai 
dengan Pasal 8. 

 
(a) Atap datar 

 

 
(b) Atap kuda-kuda pelana 

 
(c) Atap miring 

 
(d) Atap gerigi 

 
Gambar 1  Pengukuran ketinggian langit-langit (H) dan ketebalan papan penghalang 

(dc). 
 
 
5.5 Sistem pembuangan asap mekanis 
 
Sistem pembuangan asap mekanis harus dirancang sesuai dengan Pasal 10. 
 
 
6    Saluran masuk udara 
 
6.1  Umum 
 
Saluran masuk-saluran masuk udara harus disediakan guna memasok pergantian udara 
untuk sistem ven. 
 
6.2  Konstruksi 
 
Saluran masuk-saluran masuk udara yang terdiri atas kisi-kisi, pintu-pintu, damper-damper, 
jendela-jendela, rana-rana, atau bukaan-bukaan yang disetujui lainnya, harus dirancang dan 
dikonstruksi guna menyediakan jalan masuk udara luar ke dalam bangunan. 
 
6.3 Lokasi 
 
Saluran masuk-saluran masuk udara harus dipasang pada dinding luar bangunan di bawah 
ketinggian level rancangan batas lapisan asap dan harus teridentifikasi secara jelas atau 
ditandai sebagai saluran masuk udara. 
 
6.4  Pemasangan 
 
a) Bahan-bahan konstruksi dan metoda-metoda pemasangan untuk saluran masuk udara 

harus tahan temperatur ekstrim yang diperkirakan, angin, pergerakan bangunan, hujan, 
hujan es, sinar matahari, lingkungan korosif, debu internal dan eksternal, kotoran, dan 
sampah. 
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b) Sarana-sarana aktuasi saluran masuk udara harus dipilih dengan mengacu pada rentang 
penuh kondisi ambien yang diperkirakan. 

c) Untuk memenuhi persyaratan sistem ven, saluran masuk-saluran masuk udara harus 
terdiri atas satu dari berikut ini :  
1) sebuah unit (saluran masuk udara) tunggal di mana unit (saluran masuk udara) 

keseluruhan secara penuh membuka dengan aktivasi suatu detektor tunggal. 
2) Unit-unit (saluran masuk-saluran masuk udara) jamak dalam baris atau susunan 

(saluran masuk-saluran masuk udara terkelompok) di mana unit-unit (saluran masuk-
saluran masuk udara) tersebut membuka secara serentak melalui aktivasi suatu 
detektor panas tunggal, suatu penyambung lebur, suatu detektor asap, suatu saklar 
aliran air springkler, atau sarana-sarana deteksi lain untuk memenuhi persyaratan 
sistem ven. 

 
d) Saluran masuk-saluran masuk udara dan bangunan-bangunan penyangganya serta 

sarana-sarana aktuasinya harus dirancang sedemikian sehingga dapat diperiksa secara 
visual setelah pemasangannya. 

 
6.5  Metoda-metoda operasi 
 
a) Saluran masuk udara harus membuka secara konstan atau dipasang secara otomatik 

dalam posisi membuka setelah suatu kebakaran terdeteksi. 
b) Saluran masuk udara harus dirancang untuk membuka pada saat terjadinya kebakaran 

untuk memenuhi tujuan rancangan atau untuk memenuhi tujuan atau persyaratan kinerja. 
c) Saluran masuk udara harus dirancang untuk gagal pada posisi membuka sedemikian 

sehingga kegagalan pada komponen operasi saluran masuk udara mengakibatkan 
saluran masuk udara membuka. 

d) Saluran masuk udara harus dibuka menggunakan sarana-sarana yang disetujui sebagai 
alat pembuka. 

e) Mekanisme pembukaan saluran masuk udara harus tidak terhalangi oleh kotoran atau 
proyeksi eksternal. 

f) Mekanisme operasi saluran masuk udara harus tahan macet, tahan korosi, tahan debu, 
dan tahan beda tekanan yang timbul dari pembebanan positif atau negatif yang 
diakibatkan oleh kondisi lingkungan, operasi proses, kelengkapan pintu, atau getaran 
lalulintas. 

g) Saluran masuk udara yang dirancang untuk operasi jarak jauh harus diaktivasi dengan 
alat yang disetujui dan harus mampu diaktuasi oleh sumber daya listrik, alat yang 
responsif terhadap panas, atau sarana-sarana yang disetujui lainnya. 

 
6.6 Dimensi dan jarak antar saluran masuk-saluran masuk udara  
 
a) Luas saluran masuk total tiap daerah berpenghalang harus berukuran sesuai dengan 

tujuan rancangan dan tujuan atau persyaratan kinerja tertentu relatif terhadap kebakaran 
rancangan, yang ditentukan sesuai dengan Pasal 8. 

 
b) Luas satu saluran masuk harus dapat melayani lebih dari satu daerah berpenghalang. 
 
 
 
7   Penghalang asap  
 
7.1  Umum 
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Dalam daerah luas dan terbuka, penghalang asap harus disediakan untuk aktivasi segera 
dari ven dan untuk meningkatkan efektivitas ven lewat pengurungan asap dalam daerah 
berpenghalang dan menaikkan ketebalan lapisan asap. 
7.2  Konstruksi 
 
a) Penghalang asap harus dikonstruksi dari bahan tidak mudah terbakar dan harus 

dirancang dan dikonstruksi untuk menahan penyebaran asap. 
b) Penghalang asap harus tetap ditempatnya dan harus mengurung asap ketika terpapar 

pada temperatur maksimum yang diprediksikan untuk waktu interval rancangan, dengan 
asumsi kebakaran rancangan dekat sekali dengan penghalang asap tersebut. 

 
7.3  Lokasi dan panjang ke bawah 
 
a) Penghalang aliran asap harus menjorok vertikal ke bawah dari langit-langit sejarak 

minimum yang dipersyaratkan sehingga bahwa nilai dc, sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1, adalah minimum 20 persen dari ketinggian langit-langit, H, diukur sebagai 
berikut: 
1) untuk atap datar dan atap gerigi dengan daerah langit-langit datar, dari langit-langit 

ke lantai 
2) untuk atap miring, dari pusat ven ke lantai 

b) Bilamana terdapat perbedaan ketinggian ven, H, setiap ven harus dihitung secara 
individu. 

 
7.4 Jarak antar 
 
a) Panjang dan lebar dari daerah berpenghalang harus melebihi 8 kali ketinggian langit-

langit. 
b) Bilamana penghalang asap menjorok dengan panjang ke bawah kurang dari 30 persen 

ketinggian langit-langit, jarak di antara penghalang asap harus tidak kurang dari satu kali 
ketinggian langit-langit. 

 
 
8   Api rancangan 
 
8.1 Umum 
 
a) Api rancangan harus dipilih dari sejumlah usulan kebakaran yang paling sesuai, 

konsisten dengan bangunan dan tujuan penggunaannya, dengan meninjau keseluruhan 
faktor-faktor berikut yang turut berpengaruh terhadap usulan kebakaran tadi: 
1) Dasar nyala level bawah (biasanya level lantai)  
2) Kenaikan laju pertumbuhan kebakaran 
3) Kenaikan laju pelepasan kalor untimate dalam interval waktu rancangan 

b) Api usulan yang menghasilkan rancangan sistem ven yang sesuai dengan tujuan 
rancangan untuk keseluruhan kebakaran usulan harus dipilih sebagai kebakaran 
rancangan. 

 
8.2 Kebakaran mantap (Pertumbuhan Terbatas) 
 
a) Untuk kebakaran mantap, atau kebakaran yang tidak berkembang melampaui ukuran 

maksimum, luas ven yang dipersyaratkan tiap daerah berpenghalang harus dihitung 
berdasarkan laju pelepasan kalor terhitung maksimum (Q dan Qc), jarak terkait dengan 
dasar api tersebut terhadap elevasi rancangan dari batas lapisan asap (zs), dan diameter 
api yang diperkirakan (D). 
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b) Kebakaran mantap harus diijinkan untuk memasukkan kebakaran bahaya khusus dan 
kebakaran dalam hunian dengan konsentrasi bahan mudah terbakar terpisah oleh jarak 
pemisah yang lebarnya mencukupi untuk mencegah penyebaran api oleh radiasi 
melampaui paket bahan bakar awal atau susunan tumpukan bahan bakar awal. 

c) Lebar jarak pemisah minimum yang diperlukan untuk mencegah penyebaran api lateral 
oleh radiasi, Wmin, harus dihitung untuk fluks radiasi kalor dari suatu api berdasarkan 
fluks penyulutan 20 kW/m2 sesuai persamaan berikut: 

 
2/1

min .042,0 maksQW =   …………………………………………………………..(2) 
 

dengan pengertian : 
Wmin = lebar jarak pemisah minimum yang diperlukan untuk mencegah penyebaran 

api lateral oleh radiasi (m) 
Qmaks  = laju pelepasan kalor maksimum yang diantisipasikan (kW) 

 
d) Diameter api, D, harus berupa diameter lingkaran yang memiliki luas sama sebagai luas 

lantai kumpulan bahan bakar. 
e) Laju pelepasan kalor harus berupa laju pelepsan kalor per satuan luas kali luas lantai 

kumpulan bahan bakar, menggunakan ketinggian penyimpanan maksimum di atas dasar 
api dan laju pelepasan kalor terkait. 

f) Laju pelepasan kalor per satuan luas harus ditentukan dari Tabel 1. Untuk memantapkan 
estimasi bagi ketinggian spesifik lainnya, laju pelepasan kalor per satuan luas harus 
dilihat berupa proporsi langsung terhadap ketinggian penyimpanan tersebut. 

 
 

Tabel 1  Laju pelepasan kalor satuan untuk sejumlah komoditi 
 

Bahan Komoditi Laju Pelepasan Kalor  
(kW/m2 dari luas lantai)* 

Palet kayu, tersusun setinggi 0,46 m (kelembaban 6% - 12%) 1.420 
Palet kayu, tersusun setinggi 1,52 m (kelembaban 6% - 12%) 4.000 
Palet kayu, tersusun setinggi 3,05 m (kelembaban 6% - 12%) 6.800 
Palet kayu, tersusun setinggi 4,88 m (kelembaban 6% - 12%) 10.200 
Kantong surat, terisi, tersusun setinggi 1,52 m 400 
Karton, terkompartemenisasi, tersusun setinggi 4,5 m 1700 
Tempat penyimpan surat PE, terisi, tersusun setinggi 1,5 m 
pada pengangkut 

8500 

Sampah PE dikemas dalam karton, tersusun setinggi 4,5 m 2000 
Shower FRP diletakkan dalam karton, tersusun setinggi 4,6 m 1400 
Botol PE dipak dalam karton terkompar-temenisasi, tersusun 
setinggi 4,5 m 

6200 

Botol PE dalam karton, tersusun setinggi 4,5 m 2000 
Papan insulasi PU, busa kaku, tersusun setinggi 4,6 m 1900 
Penyimpan makanan (jar) PS dipak dalam karton 
terkompartemenisasi, tersusun setinggi 4,5 m 

14200 

Tabung PS terbungkus karton, tersusun setinggi 4,2 m 5400 
Bagian mainan PS dalam karton, tersusun setinggi 4,5 m 2000 
Papan insulasi PS, busa kaku, tersusun setinggi 4,2 m  3300 
Botol PVC dipak dalam karton terkompar-temenisasi, tersusun 
setinggi 4,5 m 

3400 

Tabung PP dipak dalam karton terkompar-temenisasi, tersusun 
setinggi 4,5 m 

4400 

Lembaran PP dan PE dalam gulungan, terususun setinggi 4,1 m 6200 
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Metil alkohol 740 
Gasolin 2500 
Kerosin 1700 
Oli bahan bakar, no. 2 1700 

CATATAN: 
PE  = polietilen;  
PP  = polipropilen;  
PS  = polistire;  
PU  = poliuretan;  
PVC  = polivinil klorida;  
FRP  = poliester diperkuat serat gelas 
* Laju pelepasan kalor per satuan luas untuk bahan mudah terbakar yang terbakar penuh di 
dalamnya, berdasarkan radiasi umpanbalik yang diabaikan dari lingkungan dan efisiensi pembakaran 
100 persen. 
 
8.3 Kebakaran yang berkembang (pertumbuhan menerus) 
 
a) Pertumbuhan api kuadrat diasumsikan sebagaimana tertera pada Gambar 2 dan sesuai 

dengan persamaan berikut : 
 
Q=αg t2 ……………………………………………………………................... (3) 

 
dengan pengertian : 
Q = laju pelepasan kalor api (W)  
t   = waktu dari penyulutan efektif mengikuti perioda inkubasi (s) 
tg  = waktu api mulai melebihi 1000 kW (s) 
 

b) Pertumbuhan api kuadrat dapat dinyatakan dalam term koefisien pertumbuhan api, αg, 
sebagai pengganti waktu pertumbuhan, tg, sebagai berikut: 

 
Q=αg t2 …………………………………………………………….................(4) 

 
dengan pengertian : 
Q  = laju pelepasan kalor api (W)  
t   = waktu (s) 
αg  = koefisien pertumbuhan api (kW/s2) 

 

 
Gambar 2  Gambaran konseptual kebakaran dengan petumbuhan menerus 
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c) Laju pelepasan kalor sesaat per satuan ketinggian susunan penyimpanan harus ditinjau 
konstan, tanpa memperhatikan ketinggian penyimpanan. Sesuai dengan itu, untuk 
ketinggian penyimpanan yang berbeda, waktu pertumbuhan, tg, harus dihitung 
berbanding terbalik dengan akar kuadrat ketinggian penyimpanan tersebut, dan koefisien 
pertumbuhan kebakaran, αg, harus dihitung secara langsung proporsional dengan 
ketinggian penyimpanan. 

d) Untuk susunan bahan bakar yang belum pernah diuji, dipergunakan prosedur Pasal 8. 
e) Sistem ven harus mempertahankan lapisan batas asap di atas elevasi rancangan dari 

waktu efektif penyulutan hingga akhir waktu interval rancangan, tr, di mana tr diukur dari 
waktu deteksi, td. 

f) Laju pelepasan kalor pada akhir waktu interval rancangan dihitung sesuai dengan 
persamaan: 

2

1000










 +
=

g

dr

t
tt

Q ………………………………………………….................(5) 

 
dengan pengertian:  
Q  = laju pelepasan kalor (kW)  
tr  = waktu pada akhir interval rancangan (s)  
td  = waktu deteksi (s)  
tg  = waktu di mana api melebihi 1000 kW (s) 

 
g) Akhir dari waktu interval rancangan, tr, harus dipilih sesuai dengan tujuan racangan 

sebagaimana ditentukan untuk rancangan pekerjaan khusus. 
h) Diameter sesaat api yang dibutuhkan untuk menghitung L dan zo, dihitung dari laju 

pelepasan kalor sesaat, Q, dan data pada laju pelepasan kalor persatuan luas lantai, Q’’ 
di mana Q’’ proporsional dengan ketinggian penyimpanan sesuai dengan persamaan 
berikut: 

2/1

''

4








=

Q
QD

π
………………………………………………………….................(6) 

 
dengan pengertian: 
D  = diameter api sesaat (m) 
Q  = laju pelepasan kalor sesaat (kW)  
Q"  = laju pelepasan kalor persatuan luas lantai (kW/m2) 

 
 
9   Menentukan ukuran ven 
 
9.1  Umum 
 
a) Luas ven rancangan dalam daerah berpenghalang harus sesuai dengan luas ven yang 

dipersyaratkan guna memenuhi tujuan rancangan untuk usulan api yang paling sesuai 
yang diprediksikan untuk bahan mudah terbakar dalam daerah berpenghalang. 

b) Luas ven ditentukan menggunakan perhitungan tangan sesuai dengan Pasal 9.2 atau 
dengan menggunakan menggunakan model berbasis komputer sesuai dengan Pasal 9.3. 

c) Api rancangan yang dipergunakan dalam pengevaluasian rancangan ven yang diusulkan 
sesuai dengan Pasal 9.1 harus ditentukan sesuai dengan Pasal 8. 

d) Sistem-sistem ven harus dirancang secara khusus untuk bahaya dari masing-masing 
daerah berpenghalang dalam bangunan. 

 
9.2 Perhitungan tangan 
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9.2.1 Rancangan sistem ven 
 
Sistem-sistem ven, selain dari yang memenuhi Pasal 9.3, harus berukuran dan diaktuasi 
sesuai tujuan rancangan menurut Pasal 9.2. 
 
 
9.2.2 Konsep rancangan 
 
a) Keseimbangan diasumsikan sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3, dengan 

simbol sebagaimana didefinisikan pada Pasal 3.31. 
b) Batas lapisan asap harus pada atau di atas bagian bawah penghalang asap. 
c) Pada keseimbangan, laju aliran massa ke dalam lapisan asap harus sesuai dengan laju 

aliran massa ke luar ven atau ven-ven tersebut (
..
v

p mm = ). 
 

 
 

Gambar 3  Skematik sistem pembuangan 
 
9.2.3 Laju aliran massa dalam plume 
 
a) Ketinggian nyala rata-rata dihitung sesuai persamaan berikut :  
 

5/2.235,0.02,1 QDL +−= …………………………………………….................(7) 
 

dengan pengertian :  
L  = ketinggian nyala rata-rata di atas dasar api (m) 
D  = diameter dasar api (m)  
Q  = laju pelepasan kalor total (kW) 

 
b) Titik asal maya, zo, adalah sumber titik efektif dari plume api dan dihitung menurut 

persamaan: 
 

DQzo .02,1.083,0 5/2 −= …………………………………………….................(8) 
 

dengan pengertian: 
Q = laju pelepasan kalor total (kW) 
D  = diameter dasar api (m) 

 
c) Persamaan udara ikutan asap dapat diterapkan untuk plume aksisimetrik. 
d) Untuk kebakaran seperti garis di mana plume panjang dan sempit ditimbulkan oleh 

susunan bahan bakar, produksi asap yang dihitung sesuai dengan standar ini dapat 
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diterapkan hanya jika ketinggian batas lapisan asap di atas dasar api (zs) lebih besar 
atau sama dengan 4 kali dimensi horisontal terbesar api, Ws. 

e) Jika zs lebih kecil dari 4Ws, laju produksi asap dihitung sesuai standar ini harus dinaikkan 
dengan faktor [4 Ws/(zs)]2/3. 

f) Bilamana ketinggian nyala rata-rata, L, berada di bawah batas lapisan asap (L< zo), laju 
aliran massa dalam plume api dihitung sesuai dengan persamaan berikut : 

 

( )[ ] ( )[ ]3/53/23/53/1
.

.027,01.071,0 −−+−= ososp zzQzzQm ……….................(9) 
 

dengan pengertian:  

pm
.

 = laju aliran massa dalam plume api (kg/s)  
Qc  = laju pelepasan kalor konveksi = 0,7Q (kW) 
zs  = ketinggian batas lapisan asap di atas dasar api (m) 
zo  = ketinggian titik asal maya di atas dasar api (jika di bawah dasar api, zo negatif) 

(m) 
 
g) Bilamana ketinggian nyala rata-rata (L) sama atau di atas batas lapisan asap (L ≥ zs), laju 

aliran massa tersebut dihitung sesuai dengan persamaan berikut :  

( )
L
zQm s

cp .0056,0
.

= ………………….......………………………….................(10) 

 
dengan pengertian : 
mp = laju aliran massa dalam plume (kg/s) 
Qc  = laju pelepasan kalor konveksi = 0,7Q (kW) 
zs  = ketinggian di atas dasar api (m) 
L  = ketinggian nyala rata-rata (m) 
 

h) Dasar api harus di titik terendah dari susunan bahan bakar. 
 
9.2.4 Laju aliran massa melalui ven 
 
a) Laju aliran massa melalui ven dihitung sesuai dengan persamaan berikut : 

 

( ) ( )
2

2

22
,

22
,

,
.

2

1
T

TTTgd

T
T

AC
AC

AC
m oo

o

o

iid

vvd

vvd
v

−








+

= ρ .....……………….................(11) 

 
dengan pengertian : 

vm
.

 = aliran massa melalui bukaan (kg/s) 
Cd,v = koefisien pelepasan ven 
Cd,i  = koefisien pelepasan saluran masuk 
Av  = luas ven (m2) 
Ai = luas saluran masukan (m2) 
To = temperatur ambient (K) 
T  = temperatur lapisan asap (K) 
ρo  = kerapatan ambien (kg/m3)  
g  = percepatan gravitasi (9.81 m/s2) 
d  = ketebalan lapisan asap (m) 
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b) Koefisien pelepasan untuk ven-ven dan saluran masuk-saluran masuk yang 
dipergunakan harus disediakan oleh manufaktur ven atau saluran masuk. Jika data tidak 
tersedia, koefisien pelepasan diambil 0,6 untuk ven-ven kecuali analisis atau data yang 
dapat diterima instansi berwenang disediakan oleh perancang untuk memvalidasi 
penggunaan nilai alternatif. 

c) Temperatur lapisan asap, T, yang dipergunakan dalam 9.2.4.a) ditentukan berdasarkan 
persamaan berikut : 

 

pp

c
o

mc

KQ
TT .+= ……………………………………………............................(12) 

 
dengan pengertian : 
To  = temperatur ambient (K) 
T  = temperatur lapisan asap (K) 
K  = fraksi energi yang dikonveksikan yang terkurung dalam gas lapisan asap (lihat  
   9.2.4.d))  
Qc  = laju pelepasan kalor konveksi (kW) 
cp  = kalor spesifik gas lapisan asap (kJ/kg-K) 
mp  = laju aliran massa plume (kg/s) (lihat 9.2.3) 

 
d) Nilai K yang dipergunakan dalam Persamaan 12 harus 0,5, kecuali jika analisis yang 

dapat diterima instansi yang berwenang disediakan oleh perancang untuk memvalidasi 
penggunaan nilai alternatif. 

 
9.2.5 Luas ven dan luas saluran masukan yang diperlukan 
 
9.2.5.1 Luas ven 
 
Luas ven yang diperlukan harus minimum luas total seluruh ven dalam daerah 
berpenghalang yang dipersyaratkan untuk menjadi terbuka guna mencegah asap turun di 
bawah level rancangan batas lapisan asap ketika digunakan dalam kaitan dengan luas 
saluran masukan yang diperlukan. 
 
9.2.5.2 Luas saluran masukan 
 
Luas saluran masukan yang diperlukan harus minimum total luas seluruh saluran masukan 
yang diperlukan untuk menjadi terbuka guna mencegah asap turun di bawah level 
rancangan batas lapisan asap ketika dipergunakan dalam kaitan dengan luas ven (atau ven-
ven) yang diperlukan. 
 
9.2.5.3 Perhitungan luasan 
 
Luas ven yang diperlukan dan luas saluran masuk dihitung dengan persamaan laju aliran 
massa plume yang ditentukan dalam 9.2.3 dan laju aliran massa ven yang ditentukan dalam 
9.2.4. 
 
9.2.5.4 Deteksi dan aktivasi 
 
a)* Deteksi, untuk tujuan aktuasi ven-ven secara otomatik, harus dengan salah satu dari 

metoda-metoda berikut : 
(1) oleh panas atau asap pada lokasi ven tersebut 
(2) oleh aktivasi sistem proteksi kebakaran 
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(3) oleh detektor panas atau asap yang terpasang pada susunan matriks teratur dalam 
daerah berpenghalang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku 

(4) oleh sarana-sarana yang disetujui lainnya yang sesuai dengan tujuan rancangan 
b) Untuk tujuan keduanya baik waktu pendeteksian, td, dari detektor pertama untuk 

beroperasi dan waktu pendeteksian, tvo, dari detektor yang mengontrol aktuasi ven 
terakhir untuk beroperasi dalam daerah berpenghalang sebelum akhir waktu interval 
rancangan, lokasi api rancangan harus diasumsikan menjadi jarak terjauh yang mungkin 
dari keduanya detektor pertama dan terakhir untuk beroperasi dalam daerah 
berpenghalang tersebut.  
(1)* Waktu pendeteksian detektor panas atau penyambung lebur ditentukan sesuai 

standar dan peraturan yang berlaku. 
c) Waktu pendeteksian detektor asap ditentukan sebagai waktu untuk mencapai kenaikan 

temperatur tertentu, ΔT, pada aktivasi. Dalam kasus kebakaran t-kuadrat pertumbuhan 
menerus, temperatur gas ditentukan sesuai dengan persamaan berikut, di mana ΔT 
diasumsikan menjadi 0 ketika pembilang dalam kurung pertama adalah nol atau negatif: 

( ) ( ) 3/45/45/2

5/35/4 /65,11
/1442,03575













+
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g

……………….................(13) 

 
dengan pengertian :  
H   = ketinggian langit-langit di atas dasar api (m)  
r   = radius dari sumbu (m)  
T   = temperatur (oC) 
tg   = waktu pertumbuhan kebakaran (s) 

 
(1) Kenaikan temperatur untuk aktivasi harus didasarkan pengujian terdedikasi, atau 

yang setara, untuk bahan mudah terbakar terkait dengan hunian dan model detektor 
yang terpasang. 

(2) Bilamana data yang diuraikan pada 9.2.5.4.c).1) tidak tersedia, dipergunakan 
kenaikan temperatur minimum 20'C. 

 
d) Program komputer pendeteksian 

(1) Sebagai pengganti perhitungan sebagaimana terspesifikasikan dalam 9.2.5.4.b), 
DETACT-T2 dapat dipergunakan untuk menghitung waktu pendeteksian dalam api t 
kuadrat pertumbuhan menerus. 

(2) Sebagai pengganti perhitungan sebagaimana terspesifikasikan dalam 9.2.5.4.b), 
DETACT-QS, dapat dipergunakan menghitung waktu pendeteksian kebakaran dalam 
setiap pertumbuhan api. 

(3) Program komputer lain untuk menentukan perhitungan waktu pendeteksian secara 
andal diijinkan untuk dipergunakan bilamana telah disetujui instansi yang berwenang. 

 
9.3 Model 
 
a) Ven-ven, selain sistem-sistem ven yang dirancang sesuai dengan Pasal 9.2, harus 

berukuran dan diaktuasikan sesuai dengan tujuan rancangan Pasal 9.3. 
b) Model komputer LAVENT atau model matematik lain yang disetujui harus dipergunakan 

untuk mengkaji efek kebakaran rancangan dan memantapkan bahwa rancangan sistem 
ven yang diusulkan memenuhi tujuan rancangan. 

c) Bilamana selain model LAVENT dipergunakan, bukti harus disampaikan untuk 
menunjukkan efikasi model dalam mengevaluasi even yang berubah terhadap waktu dari 
kebakaran dan untuk menghitung efek rancangan ven secara andal dalam term tujuan 
rancangan. 

d) Kebakaran rancangan yang dipergunakan dalam evaluasi rancangan sistem ven yang 
diusulkan sesuai Pasal 9.3 harus ditentukan menurut Pasal 8. 
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10   Sistem pembuangan asap mekanis 
 
10.1 Umum 
 
a) Sistem pembuangan asap mekanis diijinkan sebagai pengganti sistem ven yang 

diuraikan pada Pasal 9. 
b) Sistem pembuangan asap mekanis dan sistem ven tidak melayani daerah 

berpenghalang yang sama. 
c) Sistem pembuangan asap mekanis harus dirancang sesuai dengan Pasal 10.2 hingga 

Pasal 10.4. 
 
10.2 Laju pembuangan 
 
Laju pembuangan tiap daerah berpenghalang harus tidak kurang dari laju aliran massa 
plume, mp, sebagaimana ditentukan dengan 9.2.3. 
 
10.3 Paparan kebakaran 
 
a) Sistem pembuangan asap mekanis harus mampu berfungsi di bawah paparan kebakaran 

yang diperkirakan. 
b) Temperatur lapisan asap harus ditentukan sesuai dengan 9.2.4.c) dan 9.2.4.d). 
 
10.4  Penyumbatan saluran pembuangan asap 
 
Untuk menghindari penyumbatan saluran pembuangan asap, laju aliran massa maksimum 
yang diekstraksi menggunakan saluran masuk pembuangan tunggal harus tidak melebihi 

maksm
.

, yang ditentukan menurut persamaan berikut : 

( )[ ] [ ] 2/12/12/5
.

//13,3 sososmaks TTTTTdm −= β …………………….................(14) 
dengan pengertian: 

maksm
.

 = laju massa maksimum dari pembuangan tanpa penyumbatan saluran pembuangan 
asap (kg/s) 

Ts  = temperatur lapisan asap (K) 
T0  = temperatur udara ambien (K)  
d  = ketebalan lapisan asap di bawah saluran masuk pembuangan (m) 
β = faktor lokasi pembuangan (tanpa dimensi) 
 
10.5 Udara masukan  
 
Udara masukan harus disediakan untuk mengganti udara yang diperlukan setelah dibuang 
oleh sistem pembuangan asap mekanis. (Lihat Pasal 6 untuk tambahan informasi lokasi 
saluran masuk-saluran masuk udara.) 
 
 
11   Pembuangan dalam bangunan berspringler 
 
11.1 Rancangan 
 
Bilamana disediakan, rancangan venting untuk bangunan berspringkler harus berdasarkan 
analisis kinerja yang dapat diterima instansi berwenang, menunjukkan bahwa tujuan yang 
telah termantapkan dipenuhi. 
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12   Pemeriksaan dan pemeliharaan 
 
12.1  Umum 
 
Sistem pembuangan asap dan panas dan sistem pembuangan asap mekanis harus 
diperiksa dan dirawat sesuai Pasal 12. 
12.2  Persyaratan 
 
12.2.1 Ven yang membuka secara mekanis 
 
Ven yang membuka secara mekanis harus disediakan dengan alat pelepasan manual yang 
mengijinkan aktivasi langsung terhadap pemeriksaan fasilitas, pemeliharaan, dan 
penggantian komponen aktuasi. 
 
12.2.2 Ven drop-out termoplastik 
 
Ven drop-out termoplastik tidak membolehkan operasi nondestruksif; barangkali, 
pemeriksaan unit terpasang harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa unit tersebut 
terpasang sesuai dengan manual manufaktur dan bahwa seluruh komponen ada, tidak 
rusak, dan bebas kotoran, debu, dan unsur-unsur asing lain yang mungkin mengganggu 
operasi dan fungsi unit tersebut.  
 
12.2.3 Pemeriksaan dan pemeliharaan 
 
Pemeriksaan dan pemeliharaan ven multi-fungsi harus menjamin bahwa fungsi lain tidak 
merusak tujuan operasi proteksi kebakaran. 
12.3 Pemeriksaan, pemeliharaan, pengujian serah terima 
 
12.3.1 Jadwal pemeriksaan 
a) Suatu jadwal pemeriksaan tertulis dan prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan harus 

disusun. 
b) Program pemeriksaan harus membuat catatan tertulis tanggal dan jam pemeriksaan dan 

ketidaksesuaian yang ditemukan. 
c) Seluruh kerusakan harus diperbaiki segera. 
d) Ven harus diperiksa dan dipelihara dalam kondisi operasi sesuai dengan Pasal 12. 
 
12.3.2 Ven yang membuka secara mekanis 
 
a) Pengujian kinerja dan pemeriksaan serah terima dari keseluruhan ven yang membuka 

secara mekanis harus dilaksanakan segera mengikuti pemasangan untuk memantapkan 
bahwa seluruh mekanisme pengoperasian berfungsi dengan benar dan bahwa 
pemasangan sesuai dengan standar ini dan spesifikasi manufaktur.  

b) Ven yang membuka secara mekanis harus diperiksa dan terkena uji operasional 
tahunan, mengikuti rekomendasi manufaktur. 

c) Seluruh karakteristik yang sesuai untuk kasus tertentu dari kinerja harus direkam. 
d) Mekanisme khusus, seperti silinder gas, sensor termal, atau detektor, harus diperiksa 

tiap tahun atau sebagaimana dispesifikasikan oleh manufaktur. 
 
12.3.3 Ven drop-out termoplastik 
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a) Pemeriksaan serah terima dari keseluruhan ven drop-out termoplastik harus 
dilaksanakan segera setelah pemasangan dan harus termasuk verifikasi kesesuaian 
dengan gambar manufaktur dan rekomendasi berdasarkan pengamatan visual. 

b) Ven drop-out termoplastik harus diperiksa tiap tahun sesuai dengan 12.4.2 dan 
rekomendasi manufaktur. 

c) Perubahan dalam penampakan, kerusakan terhadap setiap komponen, keamanan 
pengencangan, kerapatan cuaca, dan atap sebelah dan kondisi flashing harus diberi 
catatan pada waktu pemeriksaan, dan setiap kekurangan harus diperbaiki. 

d) Setiap kotoran, sampah, atau pengganggu yang dapat merusak operasi ven harus 
segera dihilangkan tanpa menyebabkan kerusakan pada ven tersebut. 

 
12.3.4 Sumber udara saluran masuk 
 
Di mana dipersyaratkan untuk operasi sistem ven, sumber udara saluran masuk harus 
diperiksa dengan frekuensi yang sama dengan ven. 
 
12.4 Pelaksanaan dan pengamatan uji operasional 
 
12.4.1 Ven yang membuka secara mekanis dan saluran masuk udara 
 
a) Ven yang membuka secara mekanis dan saluran masuk udara harus dioperasikan 

selama pengujian dengan mensimulasikan kondisi kebakaran nyata. 
b) Kabel pengikat pada alat yang responsif terhadap panas (atau alat pelepas lain) harus 

tidak tersambung, melepaskan pengikatan dan mengijinkan mekanisme pentrigeran atau 
pengencangan beroperasi. 

c) Ketika kabel pengikat alat yang responsif terhadap panas untuk ven yang membuka 
secara mekanik atau saluran masuk udara di bawah tegangan, pengamatan harus dibuat 
untuk jalur pengikatan dan ayunannya untuk menentukan setiap kemungkinan bahwa 
ven tersebut, kelengkapan konstruksi bangunan, atau pemipaan layanan dapat 
menghalangi pelepasan lengkap. Setiap gangguan harus dikoreksi dengan 
menggilangkan penghalang, pelindung kabel yang sesuai dalam konduit, atau susunan 
lain yang sesuai. 

d) Mengikuti setiap modifikasi, unit tersebut harus diuji ulang untuk mengevaluasi 
kecukupan langkah-langkah koreksi. 

e) Pengkaitan / penguncian harus membuka dengan halus dan ven tersebut atau saluran 
masuk udara harus membuka segera dan bergerak melalui jalur pergerakan 
rancangannya untuk posisi membuka penuh tanpa bantuan lain dan tanpa masalah lain 
seperti penundaan pemasangan pelindung cuaca, korosi, bearing yang tak tepat, atau 
distorsi pengikatan. 

f) Pelepasan manual harus diuji untuk memverivikasi bahwa ven dan saluran masuk udara 
tersebut beroperasi sebagaimana rancangannya. 

g) Keseluruhan pengoperasian pengungkit, pengait, penggantung, dan permukaan 
berpelindung cuaca harus diuji untuk menentukan kondisi, seperti kerusakan oleh umur 
dan akumulasi bahan-bahan asing. Uji operasional harus dilaksanakan setelah perbaikan 
sempurna, ketika kondisi perhatian perlu perhatian untuk aksi perbaikan. 

h) Mengikuti pengecatan interior atau eksterior ven dan saluran masuk udara atau 
penambahan penutup kebocoran, unit tersebut harus dibuka dan diperiksa untuk 
pengecekan bagi cat, penutup kebocoran yang menyebabkan permukaan bagian 
merusak satu sama lain. 

i) Alat responsif terhadap panas yang dilapisi dengan cat atau bahan lain yang dapat 
memberi dampak terhadap responsnya harus diganti dengan alat yang memiliki 
temperatur dan rating beban setara. 

 
12.4.2 Ven drop-out termoplastik 
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a) Seluruh permukaan pelindung cuaca pada ven drop-out termoplastik harus diuji untuk 

menentukan setiap kondisi buruk, seperti setiap indikasi kerusakan dan akumulasi bahan 
asing. Setiap kondisi merusak yang mengganggu operasi normal ven, seperti pemberian 
penutup kebocoran  ven drop-out ke rangka, harus dikoreksi. 

b) Mengikuti pengecatan rangka interior atau eksterior atau penutupan kebocoran dengan 
logam pada ven, masing-masing unit harus diperiksa untuk cat yang melekatkan kedua 
permukaan bersama, setiap cat yang mengganggu operasi normal harus dihilangkan 
atau ven diganti dengan yang baru, terdaftar dan berlabel yang memiliki karakteristik 
pengoperasian sebanding. 

c) Pelepasan manual harus diuji tiap tahun. 
 
12.4.3 Pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengujian sistem pembuangan asap mekanis 
 
12.4.3.1 Pengujian komponen 
 
a) Pengujian operasional tiap-tiap komponen sistem individual dari sistem pembuangan 

asap mekanis harus dilaksanakan masing-masing komponen hingga lengkap selama 
konstruksi. 

b) Harus lengkap dalam penulisan bahwa pemasangan masing-masing komponen sistem 
individu telah lengkap dan bahwa komponen tersebut telah diuji dan ditemukan 
berfungsi. 

 
12.4.3.2 Pengujian serah terima 
 
a) Pengujian serah terima harus dilaksanakan untuk memperlihatkan bahwa instalasi sistem 

pembuangan asap mekanis memenuhi dengan dan sesuai tujuan rancanagn dan 
berfungsi sebagaimana dirancang. 

b) Dokumentasi dari pengujian sistem komponen harus tersedia untuk pengkajian ulang 
selama pengujian serah terima akhir. 

c) Jika daya darurat telah disediakan untuk operasi sistem pembuangan asap mekanis, 
pengujian serah terima harus dilaksanakan keduanya baik pada daya normal maupun 
daya darurat. 

d) Pengujian serah terima harus dilaksanakan pada sistem pembuangan asap mekanis 
sebagai berikut dengan melengkapi langkah-langkah berikut: 
1) aktivasikan sistem pembuangan asap mekanis. 
2) verifikasi dan catat pengoperasian keseluruhan fan, damper, pintu, dan peralatan 

terkait. 
3) ukur kapasitas fan pembuangan, kecepatan udara melalui pintu dan kisi-kisi saluran 

masuk, atau pada kisi-kisi pasokan jika terdapat sistem mekanis pengisian kembali 
udara.  

e) Pengujian operasional harus dilaksanakan pada bagian-bagian yang dapat diterapkan 
dari sistem pembuangan asap bilamana terdapat pengubahan atau modifikasi sistem. 

f) Pada penyelesaian pengujian serah terima, sebuah salinan keseluruhan dokumentasi 
pengujian operasional harus didediakan untuk pemilik dan harus dipelihara dan dibuat 
tersedia untuk pengkajian ulang oleh instansi yang berwenang. 

 
12.4.3.3 Pengujian periodik 
 
a) Sistem pembuangan asap mekanis harus diuji tiap setengah tahun oleh person yang 

memiliki pengetahuan tentang operasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem tersebut. 
b) Hasil pengujian tersebut harus didokumentasi dan dibuat tersedia untuk pemeriksaan. 
c) Pengujian harus dilaksanakan pada kondisi daya darurat bilamana dapat diterapkan. 
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12.4.3.4 Pemeliharaan sistem pembuangan 
 
a) Selama masa berfungsi bangunan, pemeliharaan harus dilaksanakan untuk menjamin 

bahwa sistem pembuangan asap mekanis akan bekerja sesuai fungsi yang dimaksud di 
bawah kondisi kebakaran. 

b) Pemeliharaan sistem tersebut harus mencakup pengujian keseluruhan peralatan, 
termasuk alat pengawalan, fan, damper, dan kontrol. 

c) Peralatan harus dipelihara sesuai dengan rekomendasi manufaktur. 
 
12.4.3.5 Jadwal pemeriksaan 
 
a) Jadwal pemeriksaan tertulis dan prosedur untuk pemeriksaan dan pemeliharaan untuk 

sistem pembuangan asap makanis harus disusun. 
b) Program pemeriksaan harus menyediakan catatan tertulis tanggal dan waktu 

pemeriksaan dan untuk penemuan kekurangan. 
c) Keseluruhan komponen sistem harus diperiksa setengah tahunan dalam kaitan dengan 

uji operasional. 
d) Setiap catatan kekurangan dalam komponen sistem tersebut atau kinerja sistem 

pembuangan asap harus diperbaiki segera. 
 
 
12.5 Saluran masuk udara 
 
a) Saluran masuk udara yang diperlukan untuk operasi ven asap dan panas atau sistem 

pembuangan asap mekanis harus dijaga bersih dan bebas gangguan. 
b) Pengoperasian kisi-kisi saluran masuk udara, pintu, damper, dan penutup harus 

diperiksa dan dioperasikan untuk memastikan pergerakan menuju posisi terbuka penuh. 
c) Peralatan operasional harus diperlihara dan diberi pelumas jika diperlukan. 
 
 
13   Dokumentasi rancangan 
 
13.1  Kebutuhan dokumentasi 
 
Keseluruhan dokumen berikut harus dibuat oleh perancang selama proses perencangan: 
1) Ringkasan rancangan  
2) Laporan rancangan konseptual  
3) Laporan rancangan detil  
4) Manual operasi dan pemeliharaan 
 
13.1.1 Ringkasan Rancangan 
 
Ringkasan rancangan harus mengandung pernyataan sasaran dan tujuan sistem ven dan 
harus menyediakan asumsi-asumsi rancangan yang digunakan dalam rancangan 
konseptual. 
a) Ringkasan rancangan harus memuat, sekurang-kurangnya keseluruhan hal berikut : 

1) sasaran dan tujuan rancangan kinerja sistem (lihat Pasal 4. 4 dan 4.7. 1) 
2) kriteria kinerja (termasuk kriteria tenabilitas rancangan, bilamana dapat diterapkan) 
3) karakteristik bangunan (ketinggian, luas, denah, penggunaan, kondisi ambien, sistem 

proteksi kebakaran lain) 
4) dasar kebakaran rancangan (lihat 4.8.2 dan Pasal 8) 
5) lokasi kebakaran rancangan 
6) batasan-batasan rancangan teridentifikasi  
7) pendekatan rancangan yang diusulkan 
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b) Ringkasan rancangan harus disusun dalam tahap pertama proses rancangan untuk 
memastikan bahwa keseluruhan stakeholder mengerti dan setuju terhadap sasaran, 
tujuan, kebakaran rancangan, dan pendekatan rancangan, sehingga rancangan 
konseptual tersebut dapat dikembangkan berbasiskan persetujuan. Stakeholder harus 
mencakup sekurang-kurangnya pemilik bangunan dan instansi yang berwenang. 

 
13.1.2 Laporan rancangan konseptual 
 
Laporan rancangan konseptual harus memberikan rincian konseptual rancangan, 
berdasarkan pada ringkasan rancangan, dan harus mendokumentasikan perhitungan 
rancangan. 
a) Rancangan konseptual harus memasukkan sekurang-kurangnya, keseluruhan elemen 

rancangan berikut dan dasar teknis untuk elemen rancangan: 
1) daerah ruangan terhalang 
2) kedalaman lapisan asap dan ketebalan penghalang aliran asap 
3) metoda deteksi, karakteristik detektor, dan jarak antara 
4) waktu interval rancangan (jika dapat diterapkan) 
5) ukuran ven dan jumlahnya per daerah terhalang, metoda olerasi ven, jarak antara 

ven 
6) Inlet vent area(s), location (s), and operation method 

b) Laporan rancangan konseptual harus mencakup keseluruhan perhitungan rancangan 
yang dilaksanakan untuk memantapkan elemen rancangan, keseluruhan asumsi 
rancangan, dan keseluruhan batasan penggunaan bangunan yang timbul dari rancangan 
sistem. 

 
13.1.3 Laporan rancangan detil 
 
a) Laporan rancangan detil harus menyediakan dokumentasi sistem ven sebagaimana 

terpasang. 
b) Laporan kebakaran rancangan harus mencakup, sekurang-kurangnya hal-hal berikut : 

1) spesifikasi ven dan penghalang aliran asap 
2) spesifikasi saluran masuk dan sistem operasi ven 
3) spesifikasi sistem deteksi 
4) pendetilan informasi penempatan saluran masuk, ven, dan penghalang aliran asap 
5) logika operasi pendeteksian dan ven 
6) prosedur uji serah terima  

 
13.1.4 Manual operasi dan pemeliharaan 
 
Manual operasi dan pemeliharaan harus disediakan untuk pemilik bangunan sebagai 
persyaratan untuk memastikan operasi yang diharapkan dari sistem ven sepanjang usia 
bangunan. 
 
a) Prosedur yang dipergunakan dalam uji serah terima awal dari sistem ven harus diuraikan 

dalam manual, termasuk kinerja terukur sistem pada waktu uji serah terima. 
b) Manual tersebut harus menguraikan persyaratan pengujian dan pemeriksaan untuk 

sistem dan komponen sistem dan kebutuhan frekuensi pengujian. (Lihat Pasal 12 untuk 
frekuensi pengujian) 

c) Manual tersebut harus menjelaskan asumsi rancangan kritis yang dipergunakan dalam 
rancangan dan harus menyediakan batasan pada bangunan dan penggunaannya yang 
timbul dari asumsi dan batasan rancangan tersebut. 

d) Salinan manual operasi dan pemeliharaan harus disediakan untuk pemilik dan untuk 
instansi yang berwenang. 
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e) Pemilik bangunan harus bertanggungjawab pada keseluruhan pengujian sistem dan 
memelihara catatan seluruh perioda pengujian dan pemeliharaan menggunakan manual 
pengoperasian dan pemeliharaan tersebut. 

f) Pemilik bangunan harus bertanggungjawab untuk menyediakan salinan manual 
pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk hasil pengujian, kepada seluruh penyewa 
ruang yang diproteksi oleh sistem ven. 

g) Pemilik bangunan dan penyewa harus bertanggungjawab terhadap keterbatasan 
penggunaan ruang dalam hal konsisten dengan batasan yang disebut dalam manual 
pengoperasian dan pemeliharaan tersebut. 
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Lampiran A 
(Informatif) 
Penjelasan 

 
 
 
 
Lampiran A ini bukan bagian dari persyaratan Standar Pembuangan Asap dan Panas ini 
tetapi disertakan tujuan informasi saja. Lampiran ini memuat  penjelasan, diberi nomor yang 
bersesuaian dengan paragraf teks isi Standar Pembuangan Asap dan Panas ini. 
 
 
A.1  Standar ini berhubungan dengan persamaan rekayasa (perhitungan tangan) dan 
model acuan untuk menyediakan bagi seorang perancang sebuah alat untuk 
mengembangkan rancangan sistem ven. Rancangan tersebut berdasarkan pada tujuan 
rancangan terpilih, sebagaimana dinyatakan pada 4.7.1, terkait dengan kondisi bangunan 
tertentu dan hunian. Persamaan rekayasa dimasukkan untuk menghitung aliran ven, 
ketebalan lapisan asap, dan temperatur lapisan asap, berdasarkan pada suatu laju 
pembakaran yang telah ditentukan. Penjelasan rinci mengenai perangkat-perangkat lunak 
yang dipergunakan untuk menunjang penggunaan standar ini, yakni DETACT-T2, DETACT-
QS, dan LAVENT, dapat dilihat pada website www.nist.gov. Pada website tersebut dapat 
didownload secara gratis perangkat lunak tersebut beserta manual penggunaan 
programnya.  
 
Edisi sebelumnya dari standar ini memasukkan daftar tabel luas ven berdasarkan tujuan 
rancangan terseleksi. Tabel tersebut berdasarkan pada lapisan atas gas panas pada 
ketinggian langit-langit 20%. Beda ketebalan lapisan diakomodasi dengan menggunakan 
suatu faktor pengali. Aturan jarak antara penghalang asap dan ven ditetapkan. Waktu 
visibilitas bersih minimum dikaitkan dengan laju pertumbuhan kebakaran, ketinggian langit-
langit, ukuran kompartemen, ketebalan penghalang, dan waktu aktivasi detektor, 
menggunakan persamaan rekayasa. 
 
Daftar berikut memberikan uraian umum fenomena signifikan yang terjadi selama kebakaran 
ketika strategi pembuangan diterapkan: 
a) Disebabkan gaya apung, gas panas naik secara vertikal dari zona pembakaran dan 

mengalir secara horisontal di bawah atap ruangan sampai terhenti oleh penghalang 
vertikal (dinding atau penghalang asap), selanjutnya membentuk lapisan gas panas di 
bawah atap tersebut.  

b) Volume dan temperatur gas tersebut yang dibuang adalah fungsi dari laju pelepasan 
kalor api dan jumlah udara terikut ke dalam plume gas apung yang dihasilkan 

c) Seiring dengan kenaikan ketebalan lapisan gas panas tersebut, temperatur lapisan terus 
naik dan ven tersebut membuka. 

d) Operasi ven di dalam daerah berpenghalang memungkinkan sejumlah lapisan atas gas 
panas lepas dan selanjutnya memperlambat laju penebalan lapisan tersebut. Dengan 
luas pembuangan yang mencukupi, laju penebalan lapisan tersebut dapat ditahan dan 
selanjutnya dibalik. Laju pelepasan melalui sebuah ven dengan luasan tertentu terutama 
ditentukan oleh ketebalan lapisan gas panas dan temperatur lapisan tersebut. Jumlah 
mencukupi penggantian udara saluran masuk dari saluran masuk - saluran masuk udara 
yang terletak di bawah lapisan atas gas panas tersebut dibutuhkan jika produk gas panas 
atas hasil pembakaran menjadi exhausted sesuai dengan rancangan. Lihat Gambar 
A.1.(a) untuk ilustrasi perilaku kebakaran di bawah atap berven dan berpenghalang, dan 
Gambar A.1.(b) untuk contoh suatu atap dengan ven-ven. 
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Gambar A.1 (a) Perilaku produk pembakaran di bawah atap berven dan berpenghalang 
 
 

 
 

Gambar A.1 (b) Tampak ven atap pada bangunan 
 
 
A.3.2 Antarmuka lapisan bersih. Lihat Gambar A.3.2 untuk uraian antarmuka lapisan 
bersih, lapisan asap, batas lapisan asap. 
 
A.3.7 Batas lapisan asap. Lihat Gambar A.3.2 untuk uraian antarmuka lapisan bersih, 
lapisan asap, batas lapisan asap. 
 
A.3.22 Lapisan asap. Lihat Gambar A.3.2 untuk uraian antarmuka lapisan bersih, lapisan 
asap, batas lapisan asap. 
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Legenda : 

W =  lebar asap saat asap tersebut naik menuju 
lantai sebelah atas lantai yang terbakar 
setelah melewati kanopi / overhang yang 
ada di atas pintu atau bukaan ruangan yang 
terbakar.   

w =   lebar pintu / bukaan ruangan tempat asap 
mengalir ke luar menuju lantai atas. 

H =   ketinggian langit-langit ruangan yang 
terbakar 

b =    panjang kanopi / overhang di atas bukaan / 
pintu ruangan yang terbakar  

 
Gambar A.3.2 Lapisan asap 

 
A.4.1.d) Jarak dari dasar api ke batas lapisan asap, zs, adalah variabel dominan dan 
sebaiknya ditinjau secara hati-hati. Sebagai tambahan, beberapa situasi rancangan dapat 
menghasilkan dalam temperatur lapisan asap, sebagaimana dinyatakan dalam Persamaan 
12 (dengan K = 0.5), yang melebihi 600oC. Dalam kasus seperti itu, radiasi dari lapisan asap 
dapat menjadi mencukupi untuk menyulut seluruh bahan kombustibel yang berada di bawah 
daerah berpenghalang pada temperatur ini, dan mungkin dalam daerah sebelah, yang mana 
kondisi ini tidak dapat diterima. 
 
A.4.1.e) Fisibilitas pembuangan atap sebaiknya dipertanyakan ketika laju pelepasan kalor 
mencapai nilai terkait dengan pengendalian ventilasi proses pembakaran (yakni, bilamana 
kebakaran menjadi dikendalikan oleh udara saluran masuk menggantikan asap dan gas 
panas yang terbuang). Kebakaran yang dikendalikan ventilasi mungkin menjadi tidak dapat 
mendukung suatu lapisan bersih. 
 
Untuk memelihara suatu lapisan bersih, pembuangan pada laju pelepasan kalor lebih besar 
dari Qfisibel mengharuskan luas ven lebih besar dari yang ditunjukkan oleh skema perhitungan 
yang diberikan standar ini. 
 
A.4.1.f) Daerah lantai luas tak terbagi, menghadirkan kesulitan secara ekstrim permasalahan 
pemadam kebakaran oleh sebab dinas kebakaran mungkin memerlukan untuk memasuki 
daerah tersebut dalam rangka memadamkan api di bagian tengah bangunan tersebut. Jika 
dinas kebakaran tidak dapat masuk oleh sebab akumulasi panas dan asap, dukungan 
pemadaman kebakaran mungkin berkurang terhadap penerapan penyemprotan air pada 
daerah keliling luar ketika kebakaran berlangsung dalam bangunan. Bangunan tanpa jendela 
juga menghadirkan permasalahan pemadaman kebakaran yang serupa. Salah satu alat 
proteksi kebakaran yang dapat dijadikan aset bernilai untuk operasi pemadaman kebakaran 
dalam bangunan seperti itu adalah pembuangan asap dan panas. 
 
Waktu rancangan yang sesuai memfasilitasi aktifitas seperti melokalisasi api, penilaian 
keparahan kebakaran dan perluasannya, evakuasi bangunan, dan pembuatan keputusan jeli 
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pada pemberangkatan personil dan peralatan untuk dipergunakan dalam pemadaman 
kebakaran. 
 
A.4.4 Tujuan rancangan untuk sistem ven dapat termasuk satu atau lebih dari sasaran 
berikut : 
(1) Menyediakan penghuni dengan jalur aman untuk menyelamatkan diri menuju daerah 

aman. 
(2) Memfasilitasi pemadaman kebakaran manual 
(3) Mengurangi kerusakan terhadap bangunan dan isi disebabkan oleh asap dan gas panas. 
 
A.4.5 Pengujian dan studi memberikan suatu dasar untuk pembagian hunian ke dalam 
kelas-kelas, tergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk kontibusinya pada kebakaran. 
Variasi lebar ditemukan dalam kuantitas bahan kombustibel dalam banyak macam bangunan 
dan daerah bangunan. 
 
A.4.7.2 Laju pelepasan kalor kebakaran, diameter kebakaran, dan ketinggian lapisan bersih 
di atas dasar api adalah faktor utama yang berdampak pada produksi asap. 
 
A.4.7.3 Aliran massa melalui sebuah ven dipengaruhi terutama oleh luas ven tersebut dan 
ketebalan lapisan asap dan temperaturnya. Pembuangan menjadi lebih efektif dengan 
perbedaan temperatur asap antara temperatur ambien dan lapisan atas sekitar 110oC atau 
lebih. Bilamana perbedaan temperatur kurang dari 110oC diperkirakan aliran ven secara 
signifikan berkurang; oleh karena itu peninjauan sebaiknya diberikan dengan menggunakan 
pembuangan dengan daya energi. SNI 03-7012-2004 Sistem Manajemen Asap di Dalam 
Mal, Atrium, dan Ruang Bervolume Besar, sebaiknya dipergunakan sebagai panduan untuk 
daya energi pembuangan pada temperatur rendah. 
 
Rancangan ven dalam standar ini membolehkan kebakaran mencapai suatu ukuran 
sehingga plume nyala api memasuki lapisan asap. Ketinggian nyala diperkirakan dengan 
Persamaan 7. 
 
A.4.8.1 Laju produksi asap tergantung pada laju ikutan udara ke dalam kolom gas panas 
yang dihasilkan oleh dan terletak di atas suatu api. Ikutan udara dipengaruhi oleh diameter 
api dan laju pelepasan kalor, dan dipengaruhi secara kuat oleh jarak antara dasar api dan 
titik di mana plume asap memasuki lapisan asap. 
 
A.4.8.2 Karena produksi asap terkait dengan ukuran api, berikutnya adalah bahwa faktor 
keseluruhan menjadi sama, api yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak asap. 
Ikutan udara, barangkali, secara kuat dipengaruhi oleh jarak antara dasar api dan bagian 
bawah lapisan gas panas. Dasar api (di mana pembakaran dan ikutan udara dimulai) 
sebaiknya dipilih berdasarkan kasus terjelek. Adalah dimungkinkan untuk api yang lebih kecil 
memiliki dasar dekat lantai menghasilkan lebih banyak asap ketimbang api lebih besar 
dengan dasar pada elevasi yang lebih tinggi. Ikutan udara diasumsikan menjadi dibatasi 
pada tinggi bersih antara dasar api dan bagian bawah lapisan panas. Plume apung terkait 
dengan kebakaran menghasilkan suatu aliran ke dalam lapisan gas panas atas. Seiring 
dengan plume tersebut menyentuh langit-langit, plume tersebut membelok dan membentuk 
jet langit-langit. Jet langit-langit mengalir secara radial arah luar sepanjang langit-langit. 
 
A.4.8.3 Di mana kemungkinan kebakaran jamak dan oleh karana ituterdapat plume jamak, 
laju produksi asap naik melampaui laju yang terperkirakan untuk plume tunggal dari api atau 
keluaran ekivalen. Api jamak di luar lingkup standar ini. 
 
A.4.8.3.d) Faktor [5 Ws/zs]2/3 adalah suatu estimasi, di bawah ketinggian 5 Ws, dari laju aliran 
massa dalam plume garis dengan rasio terhadap laju aliran massa dalam plume aksisimetrik 
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dari sumber titik (pendekatan 0,071 Q1/3z5/3 dari Persamaan 9). Terdapat fakta bahwa plume 
dari sumber persegi / garis menjadi serupa dengan sumber aksisimetriknya mulai pada 
ketinggian kira-kira 5 Ws. Untuk ketinggian yang lebih rendah, hal itu telah diasumsikan 
bahwa massa aliran didekati sama seperti plume dari sumber garis. 
 
A.4.8.4 Aliran massa plume di atas level nyala didasarkan pada konsep bahwa, kecuali 
untuk skala mutlak, bentuk kecepatan dan profil temperatur pada ketinggian nyala rata-rata 
adalah selalu sama / tidak berubah. Konsep ini mengantar pada ungkapan untuk aliran 
massa di atas nyala yng terlibat dan disebut juga titik asal maya, suatu sumber titik dari 
plume di atas nyala yang nampak pada titik asal. Titik asal maya mungkin di atas atau di 
bawah dasar api. 
 
A.4.9.1 Diasumsikan bahwa bukaan ada ke luar bangunan dan oleh karena itu tidak ada 
tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas panas. Juga, efek angin tidak diambil dalam 
perhitungan sebab angin mungkin membantu atau mengganggu aliran ven, tergantung 
lingkungan khususnya. Juga diasumsikan bahwa lingkungan kebakaran dalam bangunan 
dibagi dalam dua zona (lapisan atas panas dan lapisan bawah dingin). Ketika api tumbuh 
dengan ukuran mendekati pembakaran yang dibatasi ventilasi, bangunan tersebut mungkin 
tidak dapat lebih lama lagi memelihara daerah bawah bersih, dan standar ini menjadi tidak 
dapat diterapkan. Akhirnya, perhatian harus diberikan ketika menggunakan standar ini pada 
kondisi temperatur gas panas mendekati 600oC, sebab flashover mungkin terjadi di daerah 
ini. Ketika kebakaran berkembang ke arah flashover atau pembakaran yang di batasi 
ventilasi, persamaan yang diberikan standar ini tidak dapat diterapkan. 
 
Tekanan apung terkait dengan ketebalan lapisan gas panas, temperatur mutlak dari lapisan 
panas, kenaikan temperatur di atas ambien lapisan panas, dan kerapatan udara ambien. 
Laju aliran massa gas panas melalui ven adalah fungsi dari luas ven, ketebalan lapisan, dan 
temperatur lapisan panas. Temperatur lapisan panas di atas ambien menghasilkan 
perubahan aliran massa melalui ven. Aliran maksimum terjadi pada beda temperatur sekitar 
300 di atas ambien. Aliran pada beda temperatur lain diperkecil, sebagaimana ditunjukkan 
Gambar A.4.9.1. 
 

 
 

Gambar A.4.9.1 Efek temperatur pada aliran massa melalui ven 
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A.4.9.2 Agar berfungsi sebagaimana dimaksud, sistem pembuangan bangunan memerlukan 
bukaan saluran masuk udara segar dalam jumlah besar mencukupi pada level bawah. Itu 
adalah esensial bahwa sarana tempat menggantungkan untuk menerima atau memasok 
udara saluran masuk disediakan dengan segera setelah membukanya ven pertama. 
 
A.5.2.a) Kompatibilitas antara elemen pemasangan ven (yakni daya pemegang, interaksi 
elektrokimia, gaya angkat angin, pergerakan bangunan) dan struktur bangunan untuk mana 
itu semua dipasangkan perlu dipastikan. 
  
A.5.2.b) Untuk menghindarkan operasi yang tidak dikehendaki, adalah penting bahwa 
sarana aktuasi dipilih dengan mengacu rentang penuh dari kondisi ambien yang 
diperkirakan. 
 
A.5.2.c) Tangki pencelup (dip tanks) atau daerah penyimpanan pelarut diskrit adalah bahaya 
terlokalisasi di mana ven tersebut ditempatkan secara langsung di atas bahaya seperti itu. 
 
A.5.3.a) Mekanisme automatik untuk pembukaan ven atap adalah ditentukan untuk 
pelepasan efektif oleh produk panas, asap, dan gas. Sarana aktuasi ven otomatik harus 
mengambil kebakaran yang diantisipasi dalam peninjauan, dan sarana pembukaan ven yang 
sesuai yang perlu dipergunakan. Jika tujuan rancangan tidak dapat memenuhi penggunaan 
alat teraktuasi oleh panas, detektor asap dengan sambungan yang sesuai untuk membuka 
ven atau alat lain yang merespons dengan lebih cepat perlu ditinjau untuk digunakan. 
 
A.5.3.b) Mekanisma pengaitan perlu tahan macet, tahan korosi, tahan debu, dan tahan beda 
tekanan yang timbul dari pembebanan positif atau negatif yang dapat diterapkan yang 
dihasilkan dari kondisi lingkungan, operasi proses, pintu overhead, atau getaran lalulintas. 
 
A.5.3.e) Lokasi alat manual harus dikordinasikan dengan taktik dinas kebakaran. 
 
A.5.4.a) (2) Lihat Gambar 1 untuk pengukuran ketinggian langit-langit dan ketebalan papan 
penghalang asap. 
 
A.6.1 Metoda termudah untuk memasukkan udara pengganti ke dalam ruangan adalah 
melalui bukaan langsung ke luar bangunan, seperti pintu dan kisi-kisi (louvers), yang dapat 
dibuka berdasarkan aktivasi sistem. Bukaan seperti itu dapat dikordinasikan dengan 
rancangan arsitektural dan dapat diletakkan sebagaimana dipersyaratkan di bawah lapisan 
asap rancangan. Untuk lokasi yang memiliki sistem pembuangan asap mekanis di mana 
bukaan semacam itu tidak praktis, sistem pasokan dengan catu daya perlu diperhatikan. Ini 
memungkinkan diadaptasikannya sistem AC jika kapasitas, lokasi gril outlet, dan kecepatan 
sesuai. Untuk sistem seperti ini, sarana sebaiknya disediakan untuk mencegah sistem 
pasokan dari pengoperasian sampai aliran pembuangan telah mantap, untuk menghidari 
presurisasi pada daerah kebakaran. Untuk lokasi tersebut di mana iklim seperti itu dapat 
merusak ruangan atau isi secara ekstensif selama pengujian atau pengoperasian sistem 
yang tidak tepat, peninjauan perlu diberikan terhadap pemanasan udara pengganti. Lihat 
SNI 03-7012-2004 Sistem Manajemen Asap di Dalam Mal, Atrium dan Ruang Bervolume 
Besar untuk informasi tambahan mengenai sistem mekanis. 
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Lampiran B 
(Informatif) 

Satuan dan rumus 
 
 

Simbol-simbol berikut mendefinisikan variabel-variabel pada persamaan yang dipergunakan 
dalam standar ini: 
 
A = luas (dari permukaan pembakaran) 
Ai  = luas saluran masuk udara segar, di bawah level rancangan batas lapisan asap 
Av  = luas ven total dari seluruh ven dalam daerah berpenghalang 
α = difusivitas termal, k/ρc 
αg = koefisien pertumbuhan api 
β = faktor lokasi pembuangan (tak berdimensi) 
cp = kalor spesifik  
Cd,v = koefisien pelepasan ven  
Cd,i  = koefisien pelepasan saluran masuk  
d = ketebalan lapisan asap  
dc = ketebalan penghalang asap  
D = diameter dasar api 
g = percepatan gravitasi 
H = ketinggian langit-langit di atas dasar api  
hc  = kalor pembakaran  
hg  = kalor gasifikasi 
K = fraksi kenaikan temperatur adiabatik  
k = konduktivitas termal 
kρc = inersia termal 
l = ketebalan 
L = ketinggian nyala api rata-rata di atas dasar api 
Lf = panjang nyala, diukur dari ujung atas daerah pembakaran 
Lv = panjang bukaan ven dalam arah paling panjang 

.

m  = laju pembakaran massa 
''.

m  = laju pembakaran massa per satuan luas 
''.

∞m  = laju pembakaran massa per satuan luas dari pool berdiameter tak hingga 

vm
.

 = laju aliran massa melewati ven 
.

pm  = laju aliran massa dalam plume api 
.

pLm  = laju aliran massa dalam plume api pada ketinggian nyala api rata-rata (L) 
''.

iq  = fluks kalor yang datang per satuan luas 
Q = laju pelepasan kalor total 

''Q  = laju pelepasan kalor total per satuan luas lantai 
 

cQ  = laju pelepasan kalor konveksi = Qcχ   

fisibelQ = laju pelepasan kalor api fisibel (kW) 
r = jari-jari dari sumbu api 
RTI = indeks waktu tanggap 2/1.uτ  
τ  = konstanta waktu dari elemen yang responsif terhadap panas untuk pemanasan 

konveksi 
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ρ = kerapatan 
ρo  = kerapatan udara ambient 
t = waktu 
td = waktu untuk aktivasi detektor 
tg  = waktu pertumbuhan api 
tig  = waktu penyulutan 
tr  = waktu interval rancangan 
tsa = waktu untuk aktivasi springkler 
tvo = waktu untuk pembukaan ven 
ΔT = kenaikan temperatur gas (dari ambient) pada lokasi detektor 
ΔTa = kenaikan temperatur adiabatik 
ΔTe  = kenaikan temperatur (dari ambient) dari elemen yang responsif terhadap panas 
T = temperatur lapisan asap (K) 
To = temperatur udara ambient 
Tig = temperatur penyulutan 
Ts = temperatur permukaan 
u = kecepatan gas pada lokasi detektor 
Wmin = penyebaran api lateral oleh radiasi 
Ws = dimensi horizontal terbesar dari api 
Wv = lebar bukaan ven dalam arah lebih pendek 
V = kecepatan penyebaran nyala 

cχ  = fraksi konveksi dari laju pelepasan kalor total (fraksi yang terbawa sebagai kalor 
dalam plume di atas nyala) di mana cχ  adalah fraksi kalor konveksi antara 0,6 dan 
0,7 

rχ  = fraksi radiasi dari laju pelepasan kalor total 
y = elevasi batas lapisan asap 
yceil = elevasi langit-langit 
ycurt = elevasi bagian bawah penghalang asap 
yfire = elevasi dasar api di atas lantai  
zs = ketinggian batas lapisan asap di atas dasar api 
zsi = ketinggian antarmuka lapisan asap di atas dasar api 
zo = ketinggian titik asal maya di atas dasar api (di bawah dasar api jika negatif) 
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Lampiran C 
(Informatif) 

Daftar nama dan lembaga 
 
 
 

1    Pemrakarsa 
 
Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil, Departemen 
Kimpraswil. 
 
 
2    Penyusun 
 
No Nama Lembaga 
1. Wahyu Sujatmiko, ST. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 

 


