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Analisis gaya-gaya pengereman sistem udara tekan otomatis pada 

gerbong kereta api 

di stasiun besar Purwokerto 

Oleh: 

Dedi Koswara 

K.2597018 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor terpenting dalam keamanan berkendaraan adalah 

kebutuhan rem yang efektif. Yaitu rem yang dapat dioperasikan untuk 

memperlambat atau menghentikan laju kendaraan yang jarak pengereman 

(braking distance) yang sependek mungkin pada berbagai kondisi perjalanan 

dengan jangka waktu yang singkat tanpa mengurangi stabilitas kendaraan. 

Jenis rem secara umum dapat digolongkan menurut bentuk 

konstruksinya dan menurut mekanisme penggeraknya. Menurut bentuk 

konstruksinya antara lain terdapat : (1) rem tromol ( drum brake ) : (2) rem 

cakram (disc brake ).  

Pengereman dalam istilah perkeretaapian disebut juga dengan                              

“perabaran “ merupakan suatu hal yang sangat penting dalam operasi perjalanan 

kereta api, terutama yang menyangkut segi keamanan dan kenyamanan dalam hal 

melakukan proses penghentian dan pengurangan kecepatan (perlambatan). 

Adapun fungsi rem secara umum adalah memperlambat, mengatur dan 

menghentikan gesekan sebuah mesin dengan jalan memberikan perlawanan 

gesekan. Melihat fungsi rem tersebut, maka penting dalam setiap mesin baik 

dalam bidang transportasi, pengangkut dan pemindah bahan, maupun dalam 

mesin-mesin industri lainnya terdapat perangkat yang disebut rem. 

Dalam dunia transportasi, rem berfungsi untuk mengaPlease do not use 

illegal software...tur laju kendaraan dan menghentikan sesuai kehendak pengguna. 
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Kesalahan pengoperasian rem akan berakibat fatal dan dapat merugikan jiwa 

manusia. 

Sistem pengereman atau perabaran pada kereta api, untuk menghapus 

tenaga gerak ( energi kinetik ) dengan memberikan perlawanan gesekan, yaitu 

dengan jalan menekan bidur abar ( rem blok ) pada roda. Penekanan bidur abar 

pada rem itu dapat dilakukan secara mekanis oleh tenaga manusia ( hand brake ), 

tekanan atmosfir dan udara luar (vacum brake ), atau dengan udara tekan 

(compressed air brake ). 

4. Sistem perabaran harus dapat bekerja dengan baik dengan sistem-sistem 

lainnya  ( compatible-syarat eropa ). Misalnya di Eropa sistem Knorr 

Bremse Air Brake ( dari Jerman ) harus dapat bekerja sama dengan DAKO  

( dari Ozecho ) dan sistem Oerlikon ( dari Swiss ). Ini merupakan syarat 

dari UIC ( Union International des Chemins de Fer ) yaitu suatu di Eropa 

yang mengatur masalah terutama air brake dari kereta api. 

5. Kelusuhan harus tinggal dalam batas-batas yang diterima. 

6. Dalam daerah pegunungan harus dapat direm dan dilepas secara 

bertingkat. 

Dari semua sistem perabaran yang digunakan kereta api menurut penulis 

hanya perabaran sistem udara tekan yang dalam operasionalnya bekerja lebih baik 

dibandingkan dengan sistem perabaran lainnya. Sistem udara tekan masih dibagi 

lagi menjadi dua instalasi yaitu sistem udara tekan langsung dan sistem udara 

tekan otomatis. Perbedaan yang ada diantara keduanya adalah bila terjadi 

kebocoran pada pipa abar atau gerbong terputus dari rangkaiannya maka hanya 

abar udara tekan otomatis yang masih bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu 

maka penulis berinisiatif mengambil tema tentang kereta api untuk mengetahui 

lebih detail tentang sistem udara tekan otomatis , sehingga penulis mengambil 

judul. Analisis Gaya-gaya Pengereman Sistem Udara Tekan Otomatis Pada 

Gerbong Kereta. Api Di Stasiun Besar Purwokerto.  

Dari informasi yang didapat oleh penulis, sekarang ini. PT. Kereta Api 

(persero ) telah menerapkan sistem udara tekan otomatis pada semua jenis kereta 

penumpang baik yang kelas ekonomi, kelas bisnis, maupun kelas eksekutif. Dari 
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hal tersebut diatas maka akan memudahkan penulis dalam melaksanakan 

penelitian dan pengambilan data-data dilapangan.   

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penyusunan penulisan ini penulis menekankan pada sistem 

perabaran atau pengereman dengan sistem udara tekan otomatis pada gerbong 

kereta api, untuk mengarahkan jalannya penelitian, maka perlu adanya perumusan 

masalah diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prinsip kerja dari sistem udara tekan. 

2. Gaya apa saja yang terjadi pada rem blok dan pada roda.  

3. Berapa besar gaya yang terjadi pada tuas-tuas rem saat pengereman. 

4. Berapa jarak pengereman dari pertama kali pengereman sampai kereta api 

berhenti. 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan merupakan pedoman dari kegiatan yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Mengetahui prinsip kerja dari sistem udara tekan otomatis. 

2. Mengetahui gaya apa saja yang terjadi pada rem blok dan pada roda. 

3. Mengetahui berapa besar gaya yang terjadi pada tuas-tuas rem saat 

pengereman.  

4. Mengetahui berapa jarak pengereman dari pertama kali pengereman 

sampai kereta api berhenti. 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat praktis 

Dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah 

perusahaan PT. PJKA Indonesia dalam usaha menambah efektifitas kerja rem 

sehingga keamana dan kenyaaamanan kereta api dapat di tingkatkan. 

2  Manfaat teoritis 
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1.  Dapat memberikan informasi gaya-gaya yang terjadi pada sepatu rem, 

prinsip kerja serta jarak pengereman. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Pustaka  

1. Jenis-jenis Sistem Perabaran Kereta api 

Menurut jenisnya sistem pengereman yang dipakai atau diterapkan 

dalam kereta api adalah sebagai berikut : 

a. Abar Tangan  (Hand Brake) 

Sejak adanya perkeretaapian indonesia pengereman tangan ini sudah 

mulai digunakan khususnya pada gerbong. Pada sistem abar tangan ini digunakan 

tenaga manusia untuk menggerakan dan menekan bidur abar pada roda dengan 

perantara batang-batang ulir maupun batang-batang pengungkit.                                           

Cara kerja abar tangan : 

Bila handle tangan digerakan kearah jarum jam maka batang handle rem 

dengan perantaraan drad akan naik keatas, sehingga akan menarik tuas-tuas rem 

yang mengakibatkan rem blok menekan roda maka terjadilah pengereman. Begitu 

juga dengan pelepasannya, handle rem akan turun bila digerakan berlawanan arah 

jarum jam, akibatnya tuas-tuas rem dengan perantara pegas akan kembali 

kesemula sehingga rem blok akan merenggang dari roda. 

Kelemahan sistem abar tangan ialah : 

(1) Sistem ini tidak dapat bekerja secara otomatis  melainkan memerlukan 

seseorang operator yang betul-betul stand by atau siap selalu. 

(2) Untuk memperbesar gaya tekan rem diperlukan tuas yang panjang 

akibatnya terjadinya kerugian gesekan pada pena atau persendiannya. 

b.  Abar Udara Hampa ( vacum brake) 

Pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1974 PJKA mulai menggunakan 

sistem udara hampa. Pada sistem abar udara hampa ini seluruh rangkaian kereta 

api dihubungkan oleh pipa abar yang pada setiap ujung kereta disambungkan pada 

selang karet (pipa karet) agar fleksibel. Pipa abar ini harus senantiasa dalam 

keadaan hampa, yaitu dengan cara dipompa hampa dengan sebuah alat injektor 

atau pompa vakum yang ada dilokomotif, agar bidur abar senantiasa dalam 

keadaan tidak mengikat. 
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Cara Kerja Sistem Udara Hampa :  

Jika handle rem dalam keadaan off atau tidak mengikat maka udara 

dalam pipa rem disedot oleh pipa vakum (injektor) pada lokomotif sehingga udara 

pipa hampa menjadi 0 atm, begitu juga dalam silinder hampa,sehingga dengan 

hampanya udara pada silinder maka tuas-tuas rem akan ditekan oleh torak silinder 

sehingga rem blok akan merenggang dari roda. Jika handle rem dalam kedudukan 

on atau rem mengikat, maka udara luar akan masuk melalui pipa silinder rem, 

sehingga tuas-tuas rem akan ditarik oleh torak silinder maka rem blok akan 

menekan ke roda dan terjadilah pengereman. 

Terjadinya pengereman ini dikarenakan tekanan udara luar dengan udara 

hampa. Atas dasar prinsip kerjanya tersebut maka apabila rangkaian kereta 

terputus udara luar akan masuk kedalam pipa abar, sehingga alat-alat abar bekerja 

secara otomatis, dimana kedua rangkaian kereta yang terputus akan berhenti 

dengan sendirinya 

Kelemahan sistem abar udar hampa : 

(1)  Jika rangkaian cukup panjang akan sulit untuk mencapai ukuran hampa 

yang di isyaratkan. 

(2) Jika terjadi kebocoran pada pipa abar maka akan mengurangi kehampaan 

pipa akan mengurangi gaya tekan. 
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c. Abar Udara Tekan 

Sejak tahun 1974 sampai sekarang sistem pengereman pada kereta api 

PJKA mulai beralih dari sistem udara hampa ke sistem udara tekan. Pada sistem 

perabaran udara tekan ini memanfaatkan udara bertekanan untuk mendorong torak 

didalam silinder abar. Udara yang bertekanan 5 atm ini diperoleh dari kompresor 

yang ada dilokomotif dan disimpan didalam tangki. Sistem udara tekan ini dibagi 

menjadi dua instalasi yaitu : 

(1). Sistem Udara Tekan Langsung ( stright air brakae compressed ) 

Seluruh rangkaian kereta api dihubungkan dengan pipa abar seperti abar 

hampa. Tetapi disini pipa abar sedang tidak bekerja ( tidak mengikat ). Jadi pada 

saat tidak mengerem, didalam pipa abar terdapat tekanan 1atm dari udara luar. 

Cara kerja : 

Jika akan melakukan pengereman maka handle kran yang 

menghubungkan ke udara luar tertutup, maka memasukan udara tekan dari tangki 

udara dilokomotif langsung kedalam pipa dan silinder untuk mendorong torak 

bidur abar, begitu juga pelepasannya yaitu handdle kran yang menghubungkan 

pipa abar ditutup dan handle kran yang menghubungkan udara luar dibuka, maka 

torak menarik bidur sehingga rem tidak mengikat. 
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Kelemahan sistem abar udara tekan langsung adalah sistem ini tidak dapat bekerja 

secara otomatis sehingga bila rangkaian terputus ditengah perjalanan maka alat 

alat perabaran tidak berfungsi, karena terputusnya hubungan dengan lokomotif 

berarti tidak mendapat suplai udara tekan dari lokomotif untuk keperluan 

pengereman. Sedangkan bagian yang berhubungan dengan lokomotif juga tidak 

bisa direm karena pipa abar dibagian yang terputus masih terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistim Abar Udara Tekan Langsung 

(2). Instalasi Sistem Rem Udara Tekan Otomatis. 

Pada instalasi ini pipa abar selalu berhubungan dengan tangki udara yang 

berada di lokomotif yang selalu berisi udara tekan dengan tekanan 5 atm bila 

dalam kondisi tidak bekerja. 

Cara kerja : 

Apabila pengereman dilakukan, handle rem dibuka untuk mengeluarkan 

udara tekan dalam pipa abar tersebut ke udara bebas. Dengan kosongnya pipa abar 

ini maka udara yang tersimpan di dalam tangki pembantu pada setiap gerbong 

akan masuk ke dalam silinder abar dan menekan bidur abar, maka terjadilah 

pengereman. Tangki pembantu ini terdapat pada setiap gerbong dan berisi udara 

tekan dengan tekanan 5 atm, udara ini merupakan suplai dari kompresor yang ada 

di lokomotif. 

 

Kelebihan sistem rem udara tekan otomatis : 
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Sistem ini dapat bekerja otomatis, jadi jika rangkaian terputus di tengah 

perjalanan maka secara otomatis alat-alat abar akan bekerja, karena pipa-pipa abar 

terbuka sehingga udara tekan yang di dalam pipa akan keluar, dengan demikian 

kedua rangkaian yang terputus akan berhenti dengan sendirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sistem Udara Tekan Otomatis 

 

 

2. Pertimbangan Pergantian Pemakaian Abar Hampa ke Abar Udara Tekan 

Sampai tahun 1972 PT.Kereta Api masih menggunakan abar hampa, 

tapi PT. Kereta Api akan meninggalkan abar hampa ini dan beralih ke abar udara 

tekan. Abar udara tekan menggunakan tekanan udara sebesar 5 atmosfer untuk 

pengabaran. Tekanan udara ini didapat dari sebuah kompresor yang dapat 

memberikan udara tekan sebesar 8,5 atmosfer yang dapat diatur dan disimpan 

dalam tangki utama. Perpindahan abar hampa menjadi abar udara tekan ini 

diputuskan dengan surat keputusan DDKA no.47647/62 tertanggal 14 -9-1962 dan 

akan diselesaikan sekitar tahun 1974 

Pertama 

Kalau pada abar hampa hanya dapat digunakan tekanan udara sebesar 1 atmosfer 

praktis hanya 55cm atau 22 inci air raksa , maka abar udara dapat menggunakan 

tekanan sebesar 5 atmosfer. Untuk dapat memberikan gaya pengabaran yang 

sama, maka peralatan abar udara tekan mempunyai ukuran-ukuran yang lebih 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 10 

kecil. Silinder hampa diameternya 18 inci, sedang silinder abar udara 190mm 

(7,5inci) . Karena itu di dapat peralatan yang lebih ringan pada abar udara tekan. 

Kedua 

Jarak jangkau abar hampa lebih pendek, dengan adanya sambungan-sambungan, 

maka pada abar hampa sangat sukar untuk mencapai standart hampa yang 

diperlukan (minimum 40cm air raksa) sedangkan pada abar udara tekan tidak ada 

persoalan. 

Ketiga 

Pemeliharaan untuk abar hampa lebih banyak daripada abar udara tekan, dan 

dalam operasi kebocoran-kebocoran abar udara tekan mudah diketahui, karena 

udaranya menyembur keluar. 

3. Peralatan  Abar Udara Tekan Otomatis 

Suatu sistem rem udara tekan kereta api umumnya terdiri dari 

gagang pengatur otomatis, kompresor merupakan peralatan sistem pengereman 

yang berada dilokomotif. Selain yang ada dilokomotif, peralatan rem juga terdapat 

digerbong kereta diantaranya adalah katup distributor, silinder rem, slack adjuster 

dan pipa rem yang terpasang dibagian bawah rangka dasar gerbong. 

a. Gagang Pengatur Otomatis 

Digerakkan oleh masinis pada gagang rem ( brake valve handle) 

dikedudukan yang dibutuhkan. Gagang pengatur otomatis mempunyai dua 

kedudukan : 

(1) Bagian otomatis. Untuk mengatur tekanan udara brake pipe, yang 

mengatur pengereman dari rem lokmotif dan rem rangkaian. 

(2) Independent. Untuk mengerem dan mnelepas rem khusus pada lokomotif 

dan tidak mengerem rangkaian/gerbong. 

b. Kompresor  

Untuk kereta api jenis K1, K2 dan K3 memakai kompresor type VV 

450 / 150, yang diletakan dilokomotif. Dimana kompresor digunakan untuk 

mensuplai kebutuhan udara dan suplai udara tekan tambahan untuk sistem rem. 

Kompresor type ini mempunyai 4 silinder, 1silinder tekanan rendah, 1silinder 

tekanan tinggi, susunan v. Pendinginan udara dengan intercooler. Pelumasan 
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dengan pompa minyak, minyak lumas 4,5 liter maksimum, 3 liter minimum, 

tekanan minyak 1 sampai 3 kg / cm2. Diameter silinder 140 mm, langkah 65 mm, 

putaran maksimum 1500 rpm, putaran minimum 275 rpm. Kapasitas 1500 rpm 

2820 liter / menit. tekanan udara 10 kg /cm2 . tenaga 32,6 PK. 

c. Pipa rem 

Pipa rem dipasang dibawah rangka dasar lokomotif dan pada masing-

masing gerbong/kereta. Pipa rem ini sebagai penyalur udara tekan yang mana 

pada bagian ujung-ujungnya dipasang slang karet untuk penyambungan dengan 

gerbong lain. 

d. Distributor 

Dimana distributor disebut juga dengan control valve atau triplle valve 

atau juga tingkap kerja. Distributor ini dipasang ditengah-tengah rangka dasar, 

yang gunanya mengatur pemasukan udara kesilinder. Dimana pada mulanya udara 

menuju ke reservoir pengumpan, dimana katup distributor menyebabkan sistem 

rem bekerja, ketika tekanan didalam pipa berkurang dan membebaskannya ketika 

tekanan tersebut dinaikan. Selama bekerja udara tekan mengalir melalui reservoir 

pengumpan menuju silinder rem. Ketika membebaskan, silinder rem dikosongkan 

dan reservoir pengumpan terisi kembali udara bertekanan. 

e. Silinder rem 

Silinder rem ini dipasang dibawah rangka dasar kereta/gerbong yang 

langsung dihubungkan  dengan pipa rem kecontrol valve, sehingga control valve 

dapat mengatur menyuplaikan udara bertekanan dari tangki utama ke silinder rem. 

Gerak tekanan udara didalam silinder rem menghasilkan gaya dorong pada torak 

silinder rem yang tenaganya tergantung pada besarnya  tekanan udara yang 

masuk. Gaya dorong tersebut dipindahkan melalui sebuah hubungan dengan 

batang rem, dimana batang rem tersebut diperbuat oleh tuas-tuas rem menuju 

kasut rem/rem blok sehingga dapat menimbulkan tekanan pengereman. 

f. Slack Adjuster 

Slack adjuster dipasang dibawah rangka dasar gerbong/kereta dan dihubungkan 

langsung dengan tuas-tuas rem, yang gunanya untuk mengatur jarak torak pada 
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silinder rem, sehingga deapat memberikan jarak kerenggangan antara rem blok 

dengan roda waktu tidak mengerem. Jarak rem blok dengan roda 1cm. 

4. Data Kereta Api Argo Dwi Pangga 

Dalam perhitungan kereta api penulis mengambil data-data dari 

kereta api Argo dwi pangga, merupakan kereta api cepat jenis K1 ( klas eksekutif 

) yang mana pengeremannya menggunakan sistem udara tekan otomatis, sistem 

udara KNORR KE-GP-12 terdiri dari katup distributor KE 1C, silinder rem BG-

12, dan slack adjuster type DRV2A-600H. Semuanya dipasang pada tiap kereta. 

Badan kereta ini dirancang sebagai konstruksi tabung ( monoque ) yang 

ringan. Kereta api ini mempunyai kecepatan 120 km/jam. Konstruksi badan kereta 

berupa rakitan las baja yang memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi terhadap 

pembebanan tanpa terjadi deformasi tetap dengan kapasitas tempat duduk 50 

orang. Kereta api ini nyaman untuk perjalanan jauh. Disini juga akan disebutkan 

juga keterangan tentang kereta api Argo Dwi Pangga meliputi : 

Secara umum : 

a. Kapasitas tempat duduk 50 orang. 

b. Berat kosong 37000 kg 

c. Memakai pendingin AC 

Ukuran utama : 

a. lebar rel 1,067 mm 

b. Jarak antara alat tolak tarik 20,920 mm 

c. Panjang badan kereta 20 m 

d. Tinggi atap dari rel 3,610 m 

e. Jarak antara pusat bogie 14.000 mm 

f. Lebar badan kereta 2.990 mm 

Bogie : 

a. Jenis NT-60 LT 

b. Jarak sumbu roda 2.200mm 

c. Diameter roda 774 mm 
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Perhitungan Umum Kereta Api Argo Dwi Pangga 

Berat kereta normal 

( Wp ) = Wk ±  ( n ×Wo ) + 1000 kg 

keterangan :  

Wk = berat kosong kereta 

    n = jumlah kursi penumpang 

 Wo = berat orang 

       1000kg = adalah berat lain-lain 

Jadi Wp = 37000± ( 50 ×75 ) 1000 = 41750 

Silinder rem 

P1.V1 = P2. V2
 

Keterangan :  

P1 = tekanan mula-mula reservoir pengumpan 5kg/cm2 

            V1 = volume pada reservoir 75 lt 

            P2 = tekanan pada silinder rem 

           V2 = tekanan akhir Vreservoir, Vpipa hubung, V silinder rem, Vpipa        

rem      

V reservoir = 75 lt = 75000 cm3 

            V pipa hubung = 458 cm3 

            V silinder rem = 15543 cm3 

            V pipa rem = 7090,3 cm3 

Jadi tekanan udara pada silinder rem adalah : 

5.75000 = P2. ( 75000 + 458 + 15543 + 7090,3 ) 

 P2 = 3,8 kg/cm2 

Gaya pada silinder rem 

Fk = Ak. P ( 10 )2 – Ff ( N ) 

Keterangan :  

Ak = luas silinder rem ( diameter silinder rem 30 cm ) 

              P  = tekanan utama silinder rem 

             Ff  = gaya perlawanan pegas 1400 N 
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Jadi Fk = 
4

14,3 × ( 30 )2 ×38 – 1400 

  = 25,447 N 

Konstruksi Sistem Rem Kereta Api 

Maksud dari konstruksi disini adalah dari pada tuas-tuas rem yang saling 

berhubungan, yang mana pada akhirnya tuas-tuas rem tersebut dapat mendorong 

suatu elemen rem ( rem blok ) pada roda, sehingga terjadilah pengereman. Disini 

diperlihatkan sebuah gambar skematik dari peralatan dan hubungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skematik Rem Udara Tekan Otomatis  

 

Dimana tuas rem (A-B) yang dihubungkan pada torak silinder rem 

mengungkit karena tuas trem (A-B) ditengahnya diberikan suatu pen/sendi, 

sehingga dapat menarik tuas rem (C-D) dimana pada tengah-tengah tuas rem (C-

D) diberikan pula pen/sendi yang dihubungkan pada tuas rem (E-F), sehingga rem 

blok dapat menekan roda. Dimana pada tuas rem (E-F) dihubungkan pada tuas 

rem (G-H) sehingga tuas rem (G-H) tertarik, yang mana pada tengah tuas rem (G-

H) dipasang pen/sendi yang dihubungkan dengan tuas rem (I-J) sehingga tuas-tuas 

rem tersebut dapat menekan rem blok pada roda secara bersamaan. 

 

5. Prinsip Pengereman 

Bahwa pengereman merupakan bagian penting dari suatu alat 

transpotasi, pengereman digunakan untuk memperlambat suatu gerakan. Jadi 

A  

B  
C G  

D  F H  

I  

J 

E  
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pengereman diibaratkan sebagai penghapus Energi Gerak / Energi Kinetik ½ m.V2 

yang artinya mendekatkan kecepatan ( V ) kepada harga nol, sehingga gerakan 

menjadi diam/berhenti. Disini alat transportasi yang dimaksud adalah kereta api. 

Jadi pengereman disini untuk menghentikan kereta api dalam jarak yang pendek 

dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa ada hentakan dan aman. 

Menurut Hukum Newton II, “ Suatu percepatan yang ditimbulkan gaya 

yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya itu 

searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda 

itu.” 

Hukum Newton ditulis dengan rumus : 

 F = m.a 

Keterangan  F = gaya pengereman ( N ) 

                   m = massa benda/kereta ( kg ) 

                    a = percepatan/perlambatan ( m/s2 ) 

Jadi memperbesar gaya pengereman berarti memperbesar perlambatan kereta, 

sehingga semakin besar gaya pengereman maka semakin pendeek pula jarak 

pengereman. 

Pengereman dikatakan baik, bila sewaktu pengereman terjadi roda masih 

dalam keadaan menggelundung, dalam arti swaktu roda ditekan kedua rem blok, 

roda tidak macet/terkunci. Kalau saja sewaktu pengereman roda terkunci maka 

roda bisa tergelincir atau roda keluar dari rel dan ini sangat membahayakan. 

Prinsip Udara Kerja 

1. Udara tekan yang diisikan oleh masinis kedalam pipa-pipa kereta harus 

mencapai tekanan setinggi 5 kg/cm2 seperti yang ditentukan oleh UIC  

(Union Internationale Des Chmins de fer) sebagai organisasi perkereta 

apian internasional. 

2. Paling tinggi tekanan yang dibolehkan dalam tangki lokomotif 8 kg/cm2  

(111psi). 

3. Bila udara tekan dalam pipa kereta menurun dari 5 kg/cm2 menjadi 

4,6kg/cm2, berarti turun 0,4 kg/cm2 ( 6 psi ) abar mulai mengikat. 
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4. Bila udara tekan dalam pipa kereta menurun hingga 3,5 kg/cm2 (50psi) 

berati turun 1,5 kg/cm2 (20psi) gaya abar sudah mencapai tenaga 

maksimum 2,545 kg. 

5. Untuk kelancaran pengabaran tanpa menemui kesulitan abar macet, pipa 

kereta diisi kembali udara tekan dengan mudah sampai tekanan kerja 

5kg/cm2. 

 

6. Analisis Gaya Gesekan Pada Roda Yang Direm 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengereman adalah untuk 

memperlambat gerakan. Untuk memperlambat gerakan diperlukan suatu gesekan 

dengan cara menekankan elemen rem ( rem block ) pada benda yang 

berputar/bergerak ( roda ) dengan tujuan roda yang berputar dapat berhenti/diam. 

Gesekan disini dibedakan menjadi dua jenis yaitu gesekan antara rem blok 

denga roda dan gesekan antara roda dengan rel. Dimana gaya gesek antara rem 

blok dengan roda harus lebih kecil dibanding gaya gesek antara roda dengan rel, 

sehingga roda yang direm tidak terblokir. Disini diperlihatkan gambar gaya-gaya 

pada roda saat direm. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gaya gesek sepatu rem ganda 

Keterangan  : 

F    = gaya tekan pada sepatu ( N ) 

Fs   = gaya gesek pengereman ( N ) 

Fg   = gaya gelundung ( N ) 

Fj    = gaya gesek roda dengan rel ( N ) 

µ   = koefisien gesek antara rem dengan roda 

µ 1  = koefisien gesek antara roda dengan jalan 

V  a 

Fp   Fp   

W   

Roda   

Fs = µ1 . Fp Fs = µ1 . Fp 

Fj = µ1 . W Fj = µ1 . W 
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 W   = massa kereta api ( kg ) 

  N   = gaya normal ( N ) 

  α    = perapatan sudut ( m/ dt2 ) 

  V    = kecepatan benda ( m/ dt ) 

   a    = perlambatan ( m/ dt2 ) 

Apabila kendaraan rel ( lokomotif, kereta/gerbong ) berjalan diatas jalan 

baja ( rel ) maka akan mendapatkan suatu perlawanan, sesuai dengan Hukum 

Newton III yaitu adanya reaksi karena adanya aksi. Maka bila ada gerakan tentu 

ada perlawanan yang menentang gerakan itu, demikian pula yang dialami 

kendaraan rel yang meluncur diatas jalan baja. Juga tekanan bidur abar akan diberi 

perlawanan oleh gaya adalah Energi Kinetik. Disini diberikan persamaan gaya 

gesek dan gaya pengereman pada roda yang direm. 

 Fges = µ 1.W 

Keterangan : 

  Fges = perlawanan gaya pengereman  

     µ 1 = koefisien gesekan gelundung antara roda dan rel 

                  W = berat kereta pada roda  

Koefisien gesekan gelundung antara roda dengan rel pada umumnya antara 0,24 

sampai 0,30. Disini perlawanan gesekan gelundung tergantung pada kecepatan. 

Sedangkan persamaan gaya pengereman adalah  

 Frem = µk.Fp 

Keterangan : 

Frem = perlawanan gaya pengereman ( N ) 

               µ k = koefisien gesek antara roda dengan rem blok  

                Fp = gaya tekan rem blok pada roda ( kg ) 

Untuk faktor koefisien gesek ( µ  ) tergantung pada : 

Kecepatan  

Semakin cepat laju kereta, maka semakin besar pula µ 1, sehingga gaya 

perlawanan rem yang ditimbulkan juga semakin besar. Semakin besar harga µ 1 
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makin pendek pula jarak pengereman ( stopping distance ) tapi 2µ 1 tidak boleh 

melebihi µ 1.  

Tekanan permukaan spesifik 

Tekanan permukaan ini mengenai kekasaran permukaan bidur abar yang 

bersentuhan langsung dengan bandasi roda. 

Temperatur. 

Semakin tinggi gaya pengereman, maka temperatur akan naik pula. Sehingga 

mengakibatkan perubahan bentuk pada bidur abar, sehingga koefisien geseknya 

bisa berkurang. 

Waktu pengereman. 

Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerem makaµ juga semakin 

besar pula. Untuk waktu pengereman diinginkan sesingkat-singkatnya. 

Seperti yang diterangkan diatas bahwa pengereman bisa lebih efektif apabila roda 

masih dalam keadaan menggelundung dan tidak menggelincir. Agar pada 

pengereman roda masih tetap menggelinding maka angka koefisien gesek antara 

roda dengan rem blok ( µk ) haruslah lebih kecil dibandingkan dengan angka 

koefisien gesek antara roda dan rel ( µ1 ). Untuk kereta-kereta penumpang 

biasanya ada dua buah rem blok pada setiap rodanya yaitu bagian muka dan 

belakang, sehingga diberikan persamaan : 

 2.µk.Fp <µ1.W 

Atau juga bisa ditulis 
W.

1Fp.k2

1µ
<µ

   

Keterangan : 

 2.µk.Fp = gaya pengereman 

                 µ1.W = gaya gesek gelundung 

Perhitungan Gaya Tekan Pada Roda  

Dimana pada kereta penumpang eksekutif ( K1 ) diketahui data-datanya sebagai 

berikut : 
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✶ Berat kosong tiap gerbong ( Gk ) = 37000 Kg 

✶ Berat penuh tiap gerbong ( Gp ) = 37000± ( 50 ×75 ) + 1000 = 41750 kg 

✶ Tekanan silinder rem ( Pc ) = 1 kg/cm2 

Perhitungan Gaya Tekan Rem Blok Pada Roda ; Pada Pc = 1 kg/cm2 

Dorongan piston ( Fk ) pada silinder rem 

 

 

Gambar 8. Gaya dorong piston di silinder rem 

Fk =  Ak. Pc.10 –Ff 

Keterangan  : 

 Fk = piston thrust ( dorongan piston ) ( N ) 

 Ak = luas silinder rem ( cm2 ) 

  Pc = tekanan pada silinder rem ( kg/cm2 ) 

   Ff = Return Spring Force ( gaya kembali pegas ) 1400 N  

           ( lihat tabel Piston Thrust )  

Maka Fk = 10130
4

14,3 2 ××× -1400 

     = 5665 N 

Gaya tekan rem blok pada roda secara keseluruhan 

Fpg = 2 ( Fk.i.ia.Fr )η 

Keterangan : 

 Fpg = Total Brake Shoe Force 

   Fk = Piston Thrust 5665 N 

      i = Total Brake Rigging Ratio 13 

    ia = Rigging Ratio In The Bogie 4 

∅ 12 Pc Fk 

Ff 
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   Fr = Counter Force ( gaya perlawanan pegas slackadjuster 2000 N)  

         ( lihat tabel Slack Adjuster ) 

    η = Brake Rigging Efficiency 0,8--0,95 ( motive power unit ) 

Maka  Fpg = 2 (5665.13-4.2000 )0,83 

       = 108970,7 N 

Karena setiap gerbong ada 16 bidur abar maka gaya tekan tiap bidur abar adalah :  

 Fp = 
16

7,108970
= 6810 N 

 

7. Jarak Abar atau Jarak Pengereman 

Jarak abar dalam istilah asingnya disebut brake distance, itu diartikan 

sebagai jarak penghentian yaitu stopping distance. Panjang jarak abar ini 

tergantung  pada  besarnya  kapasitas  pengereman atau   braking  capacity,   ialah  

besarnya berat abar yang dinyatakan dalam presentase terhadap beratnya 

kereta/gerbong, atau bisa juga besarnya gaya tekan seluruh rem blok yang 

dinyatakan dalam presentase terhadap beratnya kereta/gerbong yang disebut 

presentase tekanan rem blok (brake blok ratio). 

a. Kalkulasi jarak abar berdasarkan rumus empiris Padeluck / percobaan 

Khusus untuk perabaran udara tekan kalkulasi perhitungan jarak abar ini 

bisa dilakukan dengan menggunakan rumus empiris yaitu yang disebut rumus 

padeluck. Rumus Padeluck ini mengandung unsur-unsur presentase abar ( λ   ) 

dan tanjakan/turunan ( i ) dalam bentuk formula sebagai berikut : 

 

 L =
)]i0,235-0,127()[(1,09375

V

Ψ××+×
×Ψ

λ
 

Keterangan :  

 L  = panjang jarak abar ( m ) 

 V  = kecepatan kereta api ( km/jam ) 

 λ   = presentase abar ( % ) 
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  i  = tanjakan ( % ) 

 Ψ  = angka konstanta yang tergantung pada kecepatan kereta 

Rumus empiris Padeluck ini sama sekali tidak mengandung unsur perbandingan 

tekanan rem blok atau brake block ratio. Oleh karena itu rumus ini hanya berlaku 

untuk sistem udara tekan, jadi tidak berlaku untuk sistem perabaran hampa , abar 

tangan. Dibawah ini diperlihatkan table harga konstanta.  

Tabel 1. Daftar harga konstanta 

V ( km/jam ) 70 80 90 100 110 

Ψ  0,0611 0,0618 0,0648 0,0651 0,0648 

V ( km/jam ) 120 130 140 150 160 

Ψ  0,0696 0,0721 0,0731 0,0742 0,0755 

Sumber diklat mengenai perabaran angin bagian 3  

b. Kalkulasi jarak abar berdasarkan rumus teoritis 

Rumus teoritis ini berlaku umum ( universal ) yaitu berlaku untuk semua 

sistem perabaran pada kendaraan rel. Pada kecepatan kereta api sebesar ‘ V ‘  

,maka besarnya energi kinetic dari massa kereta api yang sedang bergerak adalah 

sebesar E = 
2

1
 M. V2. Maksud dari penghentian gerakan tersebut dengan cara 

pengereman yaitu menghapus energi kinetik, sehingga seluruh massa kereta api 

bisa dihentikan dalam suatu jarak tertentu. Apabila pengereman dilakukan sampai 

kereta api berhenti total maka besarnya energi kinetik harus dihapus sebesar :  

E= 
2

1
M (V2-02)  

Pada pengereman dengan menggunakan rem blok, maka besarnya gaya 

gesekan antara rem blok dengan roda yaitu Frem =µ . Fp ditambah dengan gaya 

perlawanan total rata-rata dari seluruh rangkaian kereta api ( Wr ) pada kecepatan 

V sampai V = 0. apabila seluruh gaya penghambat rata-rata yang timbul itu 

disebut W total, sedang jarak abar ( Sa ) maka terdapat suatu persamaan sebagai 

berikut :  

 W total rata-rata ×  Sa - 
2

1
 M ( V2-02 ). 
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Berikut gambar  dari  posisi pengereman dari pertama kali mengerem sampai 

kereta api berhenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Skema jarak pengereman 

 

Apabila koefisien gesekan antara rem blok dan roda (µ k ) dan gaya 

tekan rem blok pada roda ( Fp ) dianggap konstan, maka besarnya perlawanan 

total pada posisi 1 dan 2 adalah : 

Posisi 1: 

Perlawanan jalan + tanjakan = Wr = Gp ( 2,5 + 
2000

V 2

+ i ) 

Perlawanan rem = F rem = µ k . Fp 

 

Maka W total posisi 1 = [ Gp ( 2,5 +   
2000

V 2

+ i )] +µk . Fp 

Pada posisi 2  

Perlawanan jalan + tanjakan = Wr = Gp (
2000

02

+ i ) 

Perlawanan rem = F rem = µ k . Fp 

Maka W total posisi 2 = [ Gp ( 2,5 + i )] + µ k . Fp 

Dari posisi 1 dan posisi 2 terdapat W total rata-rata sebesar  

 W total rata-rata = 
2

2Wtotal1Wtotal +
 

Jadi dapat juga dinyatakan  

Fp Fp 

Vo V1 
Mk  Fp 

A  O  
Wr 

Sa Wr 

Pos 2 Pos 1 
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 W total rata-rata = [ Gp ( 2,5 +
2000

V 2

+ i )] +µ k . Fp 

Apabila W total rata-rata disubstitusikan kedalam persamaan diatas, maka kita 

akan mendapatkan persamaan : 

  [ Gp ( 2,5 +
2000

V 2

+ i )] + (µ k . Fp) ×  Sa = 
2

1
m V2 

akhirnya diperoleh sebuah formula untuk jarak abar ( Sa ) yaitu : 

 Sa = 

( )Fp.k1
4000

V
5,2Gp

V.m
2

1

2

2

µ+















++

 

8. Perlambatan Dan Lamanya Berhenti Pada Saat Pengereman Kereta Api 

Gerak merupakan suatu perubahan posisi/tempat terhadap sesuatu 

setiap saat. Jadi benda yang bergerak selalu berubah tempat dan benda itu akan 

mempunyai kecepatan. Disini kereta api bergerak dilintasan yang lurus, sehingga 

kereta api mempunyai suatu kecepatan ( V ) dan setelah direm akan terjadi 

perlambatan ( a ) dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti ( t ). Maka didapat 

suatu persamaan : 

 Vt2 = Vo + 2.a. St 

Keterangan :   

Vt = kecepatan akhir kereta api berhenti ( m/s ) 

           Vo = kecepatan mula-mula kereta api ( m/s ) 

             a  = perlambatan ( m/s2 ) 

            St = jarak perpindahan ( m ) 

Maka persamaan diatas menjadi : 

 Vo2 = -2a. St 

Maka perlambatan yang dialami kereta api adalah : 

 -a = 
St2

Vo2

   

Sedang pada waktu kereta bergerak dengan kecepatan mula-mula ( Vo ) dengan 

perlambatan ( a ) setelah ‘t’ detik kereta api berhenti : 
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 Vt = Vo + a + t 

Sehingga dapat juga ditulis : 

 Vo = -a.t 

Maka lamanya kereta api berhenti : 

 t  = 
a

Vo

−
 

.  

B. Kerangka Berfikir 

Dengan semakin meningkatnya perkembangan tehnologi pada 

transportasi khususnya pada kereta api maka PJKA dalam pengoperasian kereta 

api terutama yang menyangkut segi keamanan dalam hal penghentian kereta api 

telah melakukan berbagai perubahan dalam sistem pengereman seiring dengan 

perkembangan zaman. 

Sejak kereta api beroperasi di indonesia saat itu pengereman kereta api 

masih menggunakan rem mekanik, yang dalam pengoperasiannya masih 

menggunakan tenaga manusia. Jadi dalam sistem rem mekanik di butuhkan 

seorang operator yang disiplin dan selalu stand by. 

Pada tahun 1930 PJKA sudah mulai beralih dari sistem rem mekanik ke 

sistem udara hampa.sistem rem udara hampa masih lebih baik dari rem mekanik 

karena  rem udara hampa memberikan gaya pengereman yang lebih besar 

dibanding dengan rem mekanik. Tapi dikarenakan rem udara hampa masih kurang 

efisien dalam pengereman dan juga mempunyai kelemahan yaitu  pada saat 

pengereman udara hampa tidak bisa memenuhi kadar hampa yang di isyaratkan 

apabila gerbong terlalu panjang,. 

Pada tahun 1974 PJKA mulai memakai sistem rem udara tekan. Sistem 

udara masih dibagi menjadi dua instalasi yaitu sistem udara tekan langsung dan 

sistem udara tekan otomatis. Diantara kedua instalasi tersebut yang paling baik 

cara kerjanya adalah sistem udara tekan otomatis, karena sistem ini bisa bekerja 

dengan sendirinya walaupun saat itu gerbong kereta terputus dari lokomotif rem 

tetap bekerja dengan baik. 
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Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang perabaran udara 

tekan ( tidak membahas tentang kerusakan kerusakan yang terjadi ) dan 

membahas tentang gaya gesek yang terjadi pada roda, prinsip kerja dan prinsip 

pengereman, gaya yang terjadi pada tuas tuas rem dan jarak pengereman dari 

pertama kali pengereman sampai kereta api berhenti. Dalam pengambilan data 

tersebut pada kereta api yang sedang melaju dalam kondisi sebagai berikut : 

1. Rel yang dilalui dalam keadaan lurus dan horizontal. 

2. Perlambatan kereta api dianggap konstan. 

3. Hambatan atau gesekan antara gerbong dengan udara sekitar diabaikan. 

4. Gesekan antara poros dengan bantalan diabaikan 

5. Rel kereta api dalam keadaan kering. 

Analisis dilakukan pada satu gerbong dan gerbong yang lain dianggap sama.  
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan antara akhir bulan september 2002 sampai 

pertengahan bulan februari 2003. 

Table 2. Waktu penelitian 
Tahun 2002 Tahun 2003 Waktu 

Sep Okt Nov Des Jan Feb 

Kegiatan 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

 judul 
                      

Pra  

proposal 
                      

Seminar 

Proposal 
                      

Revisi 

proposal 
                      

Perijinan 

penelitian 
                      

Pelaksanaan 

penelitia 
                      

Analisis 

Data 
                      

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Kereta Api ( persero ) DAOP V 

Stasiun Besar Purwokerto. 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah metode ini lebih mudah 
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apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan menyajikan secara langsung 

hakekat hubungan antara peneliti dan responden. 

2. Strategi  Penelitian 

Strategi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi kualitas obyek yang diteliti. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dari : 

1. Informan / manusia 

Adalah orang yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan 

bersedia memberikan informasi yang benar dan akurat kepada peneliti. Dalam hal 

ini adalah Kepala stasiun, masinis dan tenaga mekanik. Disini sumber data 

berperan sebagai responden. 

2. Non Manusia 

Adalah alat yang berkaitan dengan komponen-komponen serta objek 

penelitian yang berupa arsip dan dokumen. Arsip dan dokumen ini menjadi data 

pendukung yang sangat penting terhadap kevalidan data secara menyeluruh dalam 

penelitian. 

D. Teknik Sampling ( Cuplikan ) 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling                 

( sampel bertujuan ) yaitu teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan cara memilih objek. Dalam hal ini objek yang dipilih adalah sistem udara 

tekan otomatis. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Dalam hal ini peneliti mewancarai langsung kepala stasiun, masinis dan 

tenaga teknik.  

a. Kepala stasiun : Menanyakan tentang sistem pengereman apa saja yang masih 

dipakai pada kereta api sekarang ini. 

b. Masinis : menanyakan tentang cara kerja serta pengoperasian dari rem udar 

tekan otomatis. 
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c. Tenaga teknik : menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem 

udara tekan otomatis termasuk diantaranya adalah proses udara kerja, 

komponen-komponen pengereman udara tekan otomatis, kerusakan apa saja 

yang terjadi. 

d. Kepala dipo lokomotif : menanyakan tentang cara kerja rem yang ada pada 

lokomotif. 

2. Metode Observasi 

Pengamatan pada peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data 

yaitu sistem udara tekan otomatis. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini data didapat melalui triangulasi . Adapun 

triangulasi adalah data yang diperoleh dari teknik pemeriksaan dari keabsahan dan 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Patton ( 1987 : 331 ) hal tersebut dapat tercapai dengan tujuan : 

1. Membandingkan data antara pengamatan pada kereta api argo dwi pangga 

dan hasil wawancara dengan tenaga teknik dan para instruktur di masing-

masing dipo. 

2. Membandingkan hasil wawancara tenaga teknik dengan  dokumentasi 

kereta api tentang pengereman udara tekan otomatis. 

3. Membandingkan hasil pengamatan pada kereta api dengan isi suatu 

dokumentasi tentang pengereman udara tekan otomatis. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

menentukan kebenaran yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu wawancara, 

observasi, dokumentasi dan sebagaimana yang dilakukan peneliti terhadap sistem 

udara tekan otomatis. 
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Data ini dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif. 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Soetopo H.B ( 1998 : 37 ) 

mengemukakan bahwa dalam model analisis interaktif memiliki tiga komponen 

yaitu mereduksi data, sajian data ,dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

 

H. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya peneliti 

menjadi alat penelitian. Khususnya analisis data yang ciri khasnya sudah dimulai 

sejak awal pengumpulan data. Hal ini berbeda dengan pendekatan eksperimen, 

maka prosedur penelitian ini harus melewati beberapa tahap : 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perijinan 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

e. Memilah dan memanfaatkan  

f. Menyiapkan perlengkapan perijinan 

g. Memahami etika penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Memahami latar penelitian 

b. Memasuki lapangan 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

3. Tahap analisis data 

Tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat 

ditemukan tema yang dirumuskan .  

4. Tahap penulisan laporan 

Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir penelitian dan 

dilaksanakan dengan berpedoman pada sistematika penulisan laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
 

A. Prinsip Pengereman Udara Tekan Otomatis 

Bahwa pengereman merupakan bagian penting dari suatu alat 

transportasi, pengereman digunakan untuk memperlambat suatu gerakan. Pada 

kereta api dengan sistem udara tekan otomatis mempunyai prinsip 

pengereman/prinsip udara kerja antara lain : 

6. Udara tekan yang diisikan oleh masinis kedalam pipa-pipa kereta harus 

mencapai tekanan setinggi 5 kg/cm2 seperti yang ditentukan oleh UIC  (Union 

Internationale Des Chmins de fer) sebagai organisasi perkereta apian 

internasional. 

7. Paling tinggi tekanan yang dibolehkan dalam tangki lokomotif 8 kg/cm2  

(111psi). 

8. Bila udara tekan dalam pipa kereta menurun dari 5 kg/cm2 menjadi 4,6kg/cm2, 

berarti turun 0,4 kg/cm2 ( 6 psi ) abar mulai mengikat. 

9. Bila udara tekan dalam pipa kereta menurun hingga 3,5 kg/cm2 (50psi) berati 

turun 1,5 kg/cm2 (20psi) gaya abar sudah mencapai tenaga maksimum 2,545 

kg. 

Untuk kelancaran pengabaran tanpa menemui kesulitan abar macet, 

pipa kereta diisi kembali udara tekan dengan mudah sampai tekanan kerja 

5kg/cm2. 

 

B. Perhitungan Gaya Tekan Rem Blok Pada Roda :Pada Pc1kg/cm2 

Dorongan piston ( Fk ) pada silinder rem 

 

 

 

Gambar 8. Gaya dorong piston di silinder rem 

Fk =  Ak. Pc.10 –Ff 

∅ 12 Pc Fk 

Ff 
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Keterangan  : 

 Fk = piston thrust ( dorongan piston ) ( N ) 

 Ak = luas silinder rem ( cm2 ) 

  Pc = tekanan pada silinder rem ( kg/cm2 ) 

   Ff = Return Spring Force ( gaya kembali pegas ) 1400 N  

           ( lihat tabel Piston Thrust )  

Maka Fk = 10130
4

14,3 2 ××× -1400 

     = 5665 N 

Gaya tekan rem blok pada roda secara keseluruhan 

Fpg = 2 ( Fk.i.ia.Fr )η 

Keterangan : 

 Fpg = Total Brake Shoe Force 

   Fk = Piston Thrust 5665 N 

      i = Total Brake Rigging Ratio 13 

    ia = Rigging Ratio In The Bogie 4 

   Fr = Counter Force ( gaya perlawanan pegas slackadjuster 2000 N)  

         ( lihat tabel Slack Adjuster ) 

    η = Brake Rigging Efficiency 0,8--0,95 ( motive power unit ) 

Maka  Fpg = 2 (5665.13-4.2000 )0,83 

       = 108970,7 N 

Karena setiap gerbong ada 16 bidur abar maka gaya tekan tiap bidur abar adalah :  

 Fp = 
16

7,108970
= 6810 N 
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Pengecekan 

Persentase tekanan bidur abar 

Brake blok ratio ini merupakan perbandingan gaya tekan dengan berat beban roda 

pada rel. dimana [pengereman dikatakan baik bila memenuhi syarat ηmin 80% 

dan ηmax 100%. 

ηmin  = ×
Gk

Fpg
100% 

  = ×
37000

108970
100% = 29% 

ηmax  = ×
Gp

Fpg
100% 

 = ×
41750

108970
100% = 26% 

ternyata kurang memenuhi syarat, karena masih dibawah minimum 80%. 

Persentase abar 

Merupakan perbandingan dari besarnya abar dengan berat kereta ( besarnya 

kapasitas pengereman ) menurut UIC persentase abar ditetapkan bahwa ηmin 

50% dan ηmax 120%. Disini diketahui bahwa gaya tekan bidur abar Fp = 681kg 

dari tabel daftar harga konstanta (κ ) diperoleh1,6 maka berat abar : 

B = Fpg. κ ( kg ) 

     = 108970 . 1,6 = 17435 kg 

jadi persentase abar : 

ηmin = ×
Gk

B
100% 

  = ×
37000

17435
100% = 47% 

ηmax = ×
Gp

B
100% 

  = ×
41750

17435
100% = 42% 
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Dari hasil kalkulasi ternyata masih kurang memenuhi syarat karena masih 

dibawah batas minimum. Berarti kapasitas pengeremannya kurang. Berikut ini 

daftar harga konstanta gaya tekan rem blok.  

 

Tabel 3 daftar harga konstanta 

Gaya tekan rem blok 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

κ  1,56 1,50 1,37 1,27 1,19 1,13 1,10 

 

C. Perhitungan tuas-tuas rem 

1. Analisis gaya pada tuas rem pada tekanan Pc 1 kg/cm2 

Dimana tuas-tuas rem mempunyai arah gerak dari kecepatan setelah 

mendapat suplai dari silinder melalui batang torak yang terhubung dengan tuas-

tuas rem 

Gaya pada tuas a – b 

 

 

                                            a = 514 mm   

                                            b = 316 mm 

 

∑  MAB = 0 

FA.a = FB.b 

Jadi FB  = AF x 
b

a
 

 = 5665 x 
316

514
 = 9214,5 N 

Karena ada slack adjuster maka 

 FB' = FB - Counter Force 

      = 9214,5 - 2000 = 7214,5  

Dimana counter force pada slack adjuster 2000 N ( lihat table slack adjuster )  

Gaya pada tuas rem c - d 

 

A FA 

B FB 

C 

FC 

FAB 
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c = 170 

d = 170 

 

 

Dimana FC = FB' = 7214,5 

Σ MCD  = 0 

   FC . C = FD . d 

   FD = CF x 
d

c
 

 = N 7214,5  7214,5 x 
170

170 =  

maka FCD = FC + FD 

 = 7214,5 + 7214,5 

 = 1442,9 N 

Gaya pada tuas rem e - f 

 

 

    e = 190 mm 

    f = 190 mm 

 

 

 

Dimana FEF = FCD = 14429 

Σ ME = 0 

FEF x e  = FF x (e + f) 

       FF = EFF x 
f  e

e

+
 

 = 14429 x 
380

190
 

 = 7214,5 

Jadi FE = FEF + FF 

FCD 

FD D 

E FE 

FEF 

FF 

F 
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 = 14429 - 7214,5 

 = 7214,5 

 

 

Gaya pada tuas rem g - h 

 

 

 g = 190 mm 

 h = 190 mm 

 

 

 

Dimana FG = FE = 7214,5 

Σ MGH  = 0 

FG . g = FH . h 

        FH = GF x 
h

g
 

        FH = 7214,5 x 
190

190
 

 = 7214,5 N 

        FGH = FG + FH 

 = 7214,5 + 7214,5 = 14429 N 

 

Gaya pada tuas rem i - j 

 

 

    i = 150 mm 

    j = 150 mm 

 

 

 

G FG 

FGH 

FH 

H 

I 

FIJ 

FJ 

J 
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Dimana FIJ = FGH = 14429 

Σ MI  = 0 

FIJ . j = FJ . (i + j) 

        FJ = IJF x 
j  i

i

+
 

        FH = 14429 x 
300

150
 

 = 7214,5 N 

Dari analisis diatas maka gaya pengereman dari tuas-tuas rem, pada saat tekanan 

(Pc) 1 kg/cm2 adalah Fc = FD = FE = FF = FG  = FH = F+ I = FJ yaitu 7214,5 N 

atau 721,45 kg. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka untuk tekanan 

(Pc) 2 kg/cm2 ; 2,5 kg/cm2 ;  3 kg/cm2 ; 3,8 kg/cm2 diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4. Gaya-gaya pada tuas-tuas rem 

Pc 
Kg/cm2 

1 2 2,5 3 3,8 

Fk ( N ) 5665 12730 16262,5 19795 25447 

FA ( N ) 5665 12730 16262,5 19795 25447 

FB ( N ) 9214,5 20706 26452 32198 41391 

FB1 ( N ) 7214,5 18706 24452 30198 39391 

FC ( N ) 7214,5 18706 24452 30198 39391 

Sumber Rail Vehicles Brake Hand Book Knorr Bremse 

2. Analisis Kecepatan Pada Tuas- Tuas Rem ; pada Pc : 1 kg/cm2 

Dimana gaya ( P ) kompresor dilokomotif 29,5 HP , sedang rangkaian 

gerbong  yang dijalankan 10 gerbong. Jadi tiap gerbong mempunyai daya sebesar 

95,2
10

5,29 =  HP. Sedang pada silinder rem, sewaktu diberi tekanan tertentu akan 

mempunyai suatu gaya dorong ( F ). 

Dimana sewaktu tekanan ( Pc ) 1kg 

Fk = A.P ( 10 ) - Ff 

         Fk  = gaya pada silinder rem ( N ) 

         A   = luas penampang silinder rem ( cm2 ) 

         P   = tekanan pada silinder rem ( kg/cm2 ) 
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         Ff  = gaya perlawanan pegas 1400 N 

Maka Fk = 140010)30(
4

−π
= 5665 N 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisi kecepatan tuas-tuas rem pada Pc 1 kg/cm2 

Kecepatan pada tuas a - b 

 

 

 

          ω 

 

 

 

Dimana VA = V = 0,6 m/s 

  
a

VA =  
b

VB  

VB =  
a

b
x  

 =  
0,514

0,316
x 0,6 = 0,368 m/s 

ω =  
a

VA =  
0,514

0,6
= 1,7 rad/s 

Kecepatan pada tuas c - d 

 

 

A VA 

VB 

B 

C 
VC 

VCD 

VD 
D 
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Dimana VC = VD = 0,368 m/s 

 
c

VC =  
d

VD  

 

VD =  
d

c
x VC 

 =  
0,17

0,17
x 0,368 = 0,368 m/s 

Karena jarak c = d dan VC = VD maka 

ω  =  
CD

VC =  
0,34

0,368
= 1,08 rad/dt 

VCD = OD ω3 m/dt 

 = 0,17 x 0,1 . 1,08 = 0,18 m/dt 

 

Kecepatan pada tuas rem e - f 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana VEF = VCD = 0,18 m/dt 

VEF = OF. ω 

ω =  
OF

VEF rad/dt 

 =  
0,19

0,18
= 0,95 0,95 rad/dt 

E VE 

VEF 

VF 

F 

ω 
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VE = EF. ω 

 = 0,38 x 0,95 = 0,368 m/dt 

VF = EF. ω 

 = 0,38 x 0,95 = 0,368 m/dt 

Kecepatan pada tuas g - h 

 

 

 

 

 

 

 

 
g

VG =  
h

VH  

VH =  
g

h
x VG 

 =  
0,19

0,19
x 0,368 = 0,368 m/s 

Karena jarak g = h dan VG = VE maka 

ω  =  
HG

VG =  
0,38

0,368
= 0,96 rad/dt 

VGH = OH . ω 

 = 0,19 x 0,96 = 0,18 m/dt 

Kecepatan pada tuas  i - j 

 

 

 

 

 

 

G VG 

VGH 

VH 

H 

ω 

I 

VIJ 

VJ 

J 

ω 
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Dimana VIJ = VGH = 0,18 m/dt 

V IJ = ω . OI  

ω  =  
OI

VIJ =  
0,15

0,18
= 1,2  rad/dt 

VJ = ω . IJ  

 = 1,2 x 0,3 

 = 0,368 m/dt 

Dari analisa gaya-gaya kecepatan pada tuas rem, pada tekanan PC = 1 kg 

menyatakan VB = VC = VD = VC = VE = VG = VH = VI = 0,368 m/s 

dengan rumus yang sama dengan diatas dibawah ini dibuat tabel kecepatan tuas-

tuas rem. 

Tabel 5. Kecepatan tuas tuas rem 

PC 

Kg/cm2 
1 2 2,5 3 3,8 

Gaya F ( N) 5665 12730 16262 19795 25447 

Gaya F1 ( N ) 3665 10730 14262 17795 23447 

VA ( m/s ) 0,6 0,2 0,15 0,12 0,094 

VB ( m/s ) 0,368 0,12 0,093 0,074 0,058 

Sumber Rail Vehicles Brake Hand Book Knorr Bremse 

 

Tabel 6. Piston thrust ( gaya dorong piston ) 

Brake Cylinder BAGI Model With Internal Rigging Spr ing 

Diameter Piston area Counter force 

Inchi Mm Cm With air brake With hand brake 

6 150 176,6 600 4400 

8 203 323,7 750 400 

10 255 510,7 1400 750 

11 280 615,8 1400 750 

12 300 706,9 1400 750 
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14 355 989,9 1400 900 

16 406 1295 1600 900 

Sumber Rail Vehicles Brake Hand Book Knorr Bremse 

Tabel 7. Slack adjuster 

Theoretical length of Adjuster Load limit Model 

200 250 300 350 450 600 KN 

DRV2A ×  ×   ×  ×  85 2000 

DRV2AH  ×   ×  ×  85 2000 

DRV2AH2  ×   ×  ×  120 2000 

DRV2A  ×   ×   130 2000 

DRV3AH  ×   ×   160 2000 

Sumber Rail Vehicles Brake Hand Book Knorr Bremse 

 

D. Perhitungan Jarak Abar Atau Jarak Pengereman 

Bahwa perhitungan ini dibedakan dua perhitungan yaitu pertama 

dengan perhitungan jarak abar berdasarkan rumus empiris padeluck, perhitungan 

jarak abarnya berdasarkan pada prakteknya sehingga penghentian kereta sesuai 

dengan tekanan bidur abar yang diberikan pada roda. Yang kedua dengan 

menggunaka runus teoritis. 

Disini akan dihitung jarak abar pada kereta api jenis eksekutif ( K1 ) yang mana 

telah diketahui data-datanya sebagai berikut : 

• Berat kosong ( Gk ) = 37000 kg 

• Berat penuh ( Gp ) = 41500 kg 

• Silinder rem yang digunakan ukuran standart 12’’ 

• Tiap gerbong jumlah rem blok 16 buah 

• Rangkaian kereta api berjalan diatas jalan datar 

• Rangkaian kereta berjumlah 10 buah 

• Kereta berjalan dengan kecepatan 100 km/jam 

Perhitungan jarak  abar pada saat Pc = 1kg/cm2 

Dimana pada saat Pc 1kg/cm telah diketahui : 
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• Berat abar ( B ) = 17,435 ton 

• λ k = 47 % 

• λ p = 42 % 

• η  k = 29 % 

• η  p = 26 % 

• µ  =0,25 

 

1. Kalkulasi jarak abar berdasarkan rumus empiris Padeluck 

 L = ( ) ( )[ ]Ψ××++×
×Ψ

i235,0127,009375,1

V 2

λ
 

Pada muatan penuh 

 L = 
( )

( )[ ]0127,042,009375,1

1000,0648 2

++×
 

    = 1185 m 

Pada muatan kosong 

 L = 
( )

( )[ ]0127,047,009375,1

1000,0648 2

++×
 

    = 1010 m 

2. Kalkulasi jarak abar berdasarkan rumus teoritis 

 Sa = n × [ 
6,3

tV

1000i
4000

V
5,2

V08,4
2

2 ×+
η×µ×+++

×
] 

Pada muatan penuh  

 Sa = 2 × [ 
6,3

1100

26,024,010000)
4000

100
(5,2

10008,4
2

2 ×+
××+++

×
] 

    =1179 m 

pada muatan kosong 

 Sa = 2× [ 
6,3

1100

29,024,010000
4000

100
5,2

10008,4
2

2 ×+
××+++

×
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      = 1035 m 

 

Jarak pengereman yang dipakai adalah rumus teoritis. Maka perlambatan kereta 

api dapat dicari : 

Pada keadaan penuh : 

 -a = 
S2

V 2

×
= 

11792

1002

×
= -4,24 m/dt2 

Pada keadaan kosong 

 -a = 
S2

V 2

×
= 

10352

1002

×
= -4,83 m/dt2 

Sedangkan waktu pengereman pada keadaan penuh adalah : 

 t = 6,23
24,4

100

a

V ==
−

 detik 

Sedangkan waktu pengereman pada keadaan kosong adalah : 

 t = 6,20
83,4

100

a

V ==
−

 detik 
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