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PRAKATA
Latar Belakang
Praktek Pemotongan Oxy-Acetylene merupakan salah satu sub materi pembelajaran
pada mata kuliah Praktikum Teknologi Mekanik I, II, III dan IV pada materi pengelasan.
Materi ini diperlukan untuk dalam persiapan benda kerja untuk pelaksanaan praktikum
pengelasan.
Dikarenakan sampai saat ini pekerjaan pemotongan oxy acetylene belum tersedia
suatu panduan praktikum dalam bentuk jobsheet, maka perlu disusun jobsheet tersebut agar
pelaksanaan praktikum pemotongan tersebut dapat berjalan dengan baik mengikuti aturanaturan keselamatan kerja sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai.

Tujuan Instruksional Umum
Penyusunan Jobsheet Praktek Pemotongan Oxy-Acetylene ini bertujuan untuk
memberi petunjuk praktis bagi mahasiswa dalam melakukan pemotongan benda kerja
menggunakan oxy-acetylene secara benar agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja berupa
kebakaran dan ledakan.

Kriteria Pemakai atau Pembaca
Jobsheet ini digunakan terutama oleh mahasiswa Program Studi D-III Teknologi
Mesin Jurusan Teknik Mesin dalam menunjang praktikum pengelasan untuk materi
pemotongan oxy-acetylene. Kriteria khusus yang diperlukan dalam pengunaan Jobsheet ini
adalah mahasiswa harus memahami teori terjadinya api dan ledakan, dan kebakaran.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh Pembaca
Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam penggunaan jobsheet ini
adalah Ilmu Keselamatan Kerja (K3) yang berkenaan dengan Bahaya Kebakaran dan
Ledakan.

Isi Buku Petunjuk Kerja/Praktikum
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Materi yang terkandung dalam Jobsheet ini meliputi Peralatan potong oxyacetylene, prosedur pemotongan oxy-acetylene, teknik pemotongan oxy-acetylene, dan
keselamatan kerja pemotongan oxy-acetylene.

Materi ini dianggap sangat penting diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan
mahasiswa mendapat pengalaman dan ketrampilan dalam melakukan pemotongan benda
kerja logam dengan menggunakan oxy-acetylene.
Oleh karenanya untuk memahami secara detail dan sistematika pengujian yang
benar, maka diperlukan suatu petunjuk praktikum dalam bentuk jobsheet. Jobsheet ini
berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan praktikum agar diperoleh hasil yang baik. jobsheet
ini akan sangat membantu mahasiswa dalam melakukan pemotongan logam secara benar
menggunakan oxy-acetylene.

Petunjuk Penggunaan
Jobsheet ini disusun secara sistematik agar memudahkan mahasiswa dalam
menggunakan dan memahami materi yang terkandung dalam jobsheet ini. Dalam setiap
langkah kerja yang dilaksanakan harus selalu memperhatikan segi keselamatan kerja yang
aman.

.
Buketrata, 15 Oktober 2018
Penulis
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Topik -1 : Pemilihan Alat Potong dan PerlengkapanNya
A. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa setelah mengikuti praktikum ini diharapkan mampu menjelaskan teori
menggunakan alat potong dan perlengkapannya secara benar, serta mampu memilih alat
potong dan perlengkapannya secara benar.
B. Dasar Teori
American Welding Society (AWS) mendefenisikan pemotongan logam dengan api
oxy-acetylene adalah memisahkan bagian logam induk dengan cara reaksi kimia, yaitu
reaksi antara logam dengan gas oksigen. Reaksi antara suatu logam dengan oksigen ini
terjadi pada suatu suhu tertentu, yang tidak sama antara setiap jenis logam, dan suhu yang
memungkinkan terjadinya reaksi itu disebut suhu nyala oksigen terhadap logam (Oxygen
Ignition).
Karena reaksi ini bersifat eksotermis, maka pada suatu logam yang telah mencapai
suhu nyala oksigen diberikan oksigen murni akan terjadi kenaikan suhu yang
begitu cepat, hingga dapat mencairkan logam itu setempat. Bila pemberian oksigen ini
dilakukan dengan cepat (disemburkan), logam yang telah mencair

ketempat ini akan

terdorong lari, dan terjadi celah, dan terpotong.
Pada pemotongan baja atau besi dengan api oksi-acetylene terjadi reaksi :
Fe + O

--------->

FeO + 63. 800 Kal

3Fe + 2O2

---------->

Fe3O4 + 267.800 Kal

2Fe + 1-1/2 O2 ---------->

Fe2O3 + 196.800 Kal

Bila baja yang telah dipanaskan sampai suhu nyala oksigen direaksikan dengan O
seperti diatas, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ialah campuran ketiga jenis oksida
tersebut dan sisa logam Fe yang belum bereaksi. Pada pengamatan terhadap slag yang
terjadi didapat hasil adanya campuran FeO dan Fe3O4, FeO dan Fe2 O3 dan logam (Fe)
yang belum teroksidasi.
Mampu Potong (Cutability)
Mengingat bahwa pada proses ini reaksi kimia adalah reaksi oksidasi, maka untuk
logam-logam yang tahan oksidasi (oxidation resistant metals) perlu adanya penambahan
flux kimia atau serbuk besi sebagai bahan yang dapat bereaksi eksotermis.
Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang baik, ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi :
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Titik cair logam yang dipotong harus lebih tinggi dari temperatur nyala oksigen.
Bila temperatur logam yang dipotong lebih rendah dari temperatur nyala oksigennya,
maka logam lebih dahulu mencair sebelum reaksi oksidasi terjadi pada suatu daerah
yang relatif lebih luas, maka pemotongan yang diinginkan tidak tercapai.



Titik cair oksida logam yang dipotong harus lebih rendah dari titik cair logam, dan
harus juga lebih rendah dari temperatur yang dihasilkan oleh reaksinya.
Bila temperatur oksida logam ternyata lebih tinggi dari temperatur logam maupun
temperatur yang dihasilkan pada reaksi, maka akan sulit terjadi proses pemotongan.
Misalnya pada baja paduan Chrom yang tinggi, adanya oksida Chrom (Cr2O3) yang
mempunyai titik cair 2000oC atau aluminium paduan yang mengandung oksida
aluminium (Al2O3) dengan titik cair 2050 sulit untuk dipotong.



Koefesien konduksi panas logam yang dipotong tidak boleh tinggi (besar).
Logam-logam yang mempunyai nilai koefesien konduksi panas besar yang 0C akan
mudah merambatkan panas kebagian lain dari logam, sehingga akan susah
memanaskan logam setempat (lokal), misalnya tembaga atau aluminium.



Oksidasi yang terbentuk pada proses pemotongan harus cukup encer (cair), untuk
mempermudah pengaliran cairan keluar dari celah (kerf).
Pada pemotongan besi tuang, karena adanya cairan oksida Silikon (SiO2) yang cukup
banyak dan kental, maka pemotongan logam akan lebih sulit.
Tabel 1. Titik cair beberapa logam dan oksida logam
Logam dan oksida logam

Titik cair oC

Besi
Baja carbon rendah
Baja carbon tinggi
Besi tuang kelabu
FeO
Fe2O3
Fe3O4
Tembaga
Brass
Tin Bronze
Oksida Tembaga
Aluminium
Oksida Aluminium
Zinc
Oksida Zinc

1535
1500
1300 - 1400
1200
1370
1565
1527
1083
850 - 900
850 - 2050
1236
657
2020 - 2050
419
1800
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Fungsi Pemanasan
Fungsi nyala pemanasan pada proses pemotongan logam dengan oksigen
adalah sebagai berikut :
1. Untuk menaikkan temperatur logam yang akan dipotong sampai pada titik nyala
oksigen untuk memulai dan melanjutkan reaksi kimia pemotongan.
2. Dapat melindungi semburan gas oksigen terhadap pengaruh atmosfir yang mungkin
dapat menyebabkan tercampurnya gas oksigen dengan gas-gas lain dari udara luar.
Disamping itu gas oksigen yang disemburkan melalui nosel telah terdapat energi
panas mula dari nyala yang dapat membantu menggalakan proses pemotongan.
3. Dapat membantu membersihkan kotoran-kotoran ringan pada permukaan baja
bagian atas seperti karat, scale, cat maupun kotoran ringan lain yang dapat
menghambat proses pemotongan.
Dari beberapa data pencatatan pemanasan dengan api oxy-acetylene untuk mencapi
titik nyala oksigen pada beberapa ketebalan pelat baja dapat dipilih pada tabel
dibawah ini :
Tabel 2. Ketebalan dan waktu pemanasan
Tebal baja (mm)
10 - 20
20 - 100
100 - 200

Waktu Pemanasan (detik)
5 - 10
7 - 25
25 - 40

Bahan Bakar Gas
Ada beberapa macam bahan bakar gas yang umum dipakai untuk pemanasan pada proses
pemotongan logam dengan oksigen. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih
pengunaan bahan bakar gas, antara lain :

1. Pengaruh pada kecepatan potong.
2. Waktu yang diperlukan untuk proses pemanasan sebelum memotong.
3. Harga bahan bakar.
4. Biaya penggunaan oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran bahan bakar gas
secara efisien, misalnya 1 volume acetylene memerlukan 1,5 volume oksigen, 1
volume propane membutuhkan 2 volume oksigen.
5. Kemampuan bahan bakar gas dalam melayani beberapa proses operasi, seperti
untuk pemanasan, pengelasan, brazing, scuring, membuat groove dan memotong.
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6. Ketersediaan bahan bakar gas dipasaran lokal dan mudah dipindahkan untuk
keperluan pengerjaan.
Gas acetylene banyak dipakai orang sebagai bahan baker gas untuk memotong dengan
oksigen, karena mudah didapat dan temperatur tinggi. Perbandingan volume acetylene dan
oksigen untuk nyala pemanasan adalah : 1,2 – 1,5.

Pengaruh Kemurnian Oksigen
Oksigen yang dipakai untuk memotong harus mempunyai tingkat kemurnian 99,5
% atau lebih. Bila tingkat kemurnian lebih rendah dapat mengurangi tingkat efisiensi
operasi pemotongan. Misalnya lebih rendah 1 % akan mengurangi kecepatan pemotongan
rata-rata 25 % dan menambah pemakaian oksigen rata-rata 25 % lebih tinggi. Kalau
kemurnian oksigen lebih rendah dari 95 % maka proses pemotongan sudah sangat kurang
baik karena yang akan terjadi adalah pelelehan logam dengan bentuk hasil potong tidak
rata atau bentuk sela potong sangat jelek.

Pengaruh Metalurgi
Panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia oksigen dengan logam menimbulkan panas
yang cukup tinggi yang dirambatkan melalui sisi sela potong ke logam yang akan
dipotong. Panas yang diterima oleh sisi sela potong demikian tingginya dan dapat
dinaikkan temperatur daerah sela potong sampai diatas temperatur kritis dari baja. Makin
tebal dan besar benda kerja maka akan makin besar perpindahan panas ke massa benda
kerja yang berfungsi sebagai media quench.
Dalamnya daerah terpengaruh panas tidak hanya bergantung pada jumlah kadar
karbon dan paduannya, tetapi juga tebal dan besar benda yang dipotong.
Tabel 3. Tebal dan dalamnya HAZ
Tebal
12 mm
15 mm
150 mm

Dalamnya HAZ (mm)
Baja carbon rendah
Baja carbon tinggi
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm - 1,6 mm
3,2 mm
3,2 mm - 6,3 mm
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Debit Airan Gas
Ada beberapa factor yang mempengaruhi dalam pemakaian debit gas, karena antara
pemakai satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Adapun factor
tersebut antara lain :


Ukuran dan bentuk mulut potong yang dipergunakan.



Ketrampilan juru potong dalam pengaturan kecepatan potong, pengaturan debit gas,
tekanan kerja, dan efisiensi pemotongan.
Tabel 4. Tebal pelat dan debit alir gas
Debit gas, liter/jam

Tebal
pelat baja
(mm)

Tekanan
gas oksigen
potong
(kg/cm2)

Diameter
lubang
potong

Kecepatan
potong
cm/menit

Oksigen
potong

Acetylene

Natural gas

3

0.5 - 1

40 - 81

425 - 1273

85 - 225

255 - 707.5

85 - 283

1.5

6

0.75 - 1.5

40 - 66

850 - 1556

85 - 225

225 - 707.5

141 - 340

1.8

9

0.75 - 1.5

38 - 60

1132 - 1980

170 - 340

283 - 707.5

141 - 425

2.2

12

1 - 1.5

30 - 58

1556 - 2405

170 - 340

424 - 850

141 - 425

2.6

20

1 - 1.5

30 - 53

2830 - 4245

198 - 396

424 - 850

170 - 509

2.8

25

1.5 - 1.5

23 - 45

3113 - 4530

198 - 396

509 - 990

170 - 509

3.2

40

1.5 - 2

15 - 35

3113 - 4950

226 - 452

509 - 990

226 - 566

3.8

50

1.5 - 2

15 - 33

3680 - 5370

226 - 452

510 - 1132

226 - 566

4

75

1.6 - 2.15

10 - 28

5370 - 8490

255 - 566

510 - 1132

255 - 622

4.5

100

2 - 2.3

10 - 25

6790 - 10188

255 - 566

510 - 1132

255 - 680
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Propane

Tabel 5. Penyetelan tekanan operasi oxy-acetylene untuk pemotongan

Sumber : Welder handbook for Gas Shielded Arc Welding, Ocy Fuel Cutting & Plasma Cutting, Published
by Air Product PLC, 1999, 3rd edition.
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Keselamatan Kerja Pemotongan Oxy-Acetylene
Pemotongan Oxy-Acetylene menggunakan nyala api hasil pembakaran gas
acetylene dan gas oksigen (zat asam) untuk memanaskan bagian logam. Keselamatan
dan

kesehatan

kerja

meliputi: keselamatan dan kesehatan manusia (operator las)

dan orang disekitar daerah pemotongan serta keselamatan alat alat yang digunakan.

Kerusakan Akibat Kebakaran
Bunga api yang memercik pada proses pemotongan acetylene adalah logam atau
terak dalam keadaan cair dan menyala yang bertemperatur 1200 oC sampai 1600oC. Bila
bunga api jatuh pada bahan yang mudah terbakar (kertas, kain, kayu, karet, plastik, bensin,
semua jenis minyak dan lain-lain) maka akan terjadi penyalaan dan menyebabkan
kebakaran. Amati sebelum pemotongan dimulai apakah terdapat bahan yang mudah
terbakar disekitar area kerja.

Bahaya Gas Acetylene
Acetylene adalah gas yang sangat mudah terbakar. Melalui baunya yang menusuk
dan menyengat, gas yang mengalir keluar dapat dikenali lebih awal. Bila terdapat bau
acethelin semua nyala api dipadamkan. Carilah sumber kebocoran (katup, pipa saluran
yang tidak rapat, selang-selang yang bocor).
Botol acetylene harus diperlakukan dengan baik.


Botol tidakboleh dilempar.



Botol yang berdiri harus diikat agar tidak jatuh.



Botol tidak boleh diletakkan dibawah terik matahari.



Botol harus jauh dari nyala api las.



Jangan menutup botol dengan kekerasan, botol tidak boleh ditutup dengan tang.



Katup botol hanya dibuka setengah putaran.



Botol dengan katup yang rusak harus segera diganti.
Pada suatu saat botol acetylene mulai terbakar, jangan anda kemudian melarikan

diri begitu saja. Tidak akan terjadi apa-apa selama dinding botol masih dingin. Lindungi
tangan anda dengan sarung tangan las atau secara darurat dengan kain lap, dan tutuplah
katup botol. Agar cepat tertutup hendaklah katup hanya dibuka setengah putaran. Bagian
bagian yang masih terbakar regulator tekanan dan selang dipadamkan dengan pemadam
api yang bersesuaian.
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Bahaya Gas Oksigen
Pernahkan anda melihat eksperimen kain terbakar?. Pertama-tama cobalah
menyalakan selembar kain bersih yang cukup lebar. Kain terbakar setelah dicoba beberapa
kali. Akhirnya kain terbakar pelan-pelan. Kain berikut yang sama ditaruh pada aliran
oksigen dari pembakar las. Tentu saja katup acetylene tetap tertutup. Kain dan udara
disekitar diperkaya dengan oksigen, terutama bila kain terletak pada bejana terbuka.
Dekatkan nyala korek api dekat kain.Kain akan segera terbakar. Demikian juga operator
membakar bajunya sendiri yang diperkaya oksigen dengan cepat. Jangan berdiri berlamalama didekat selang oksigen, bisa jadi selang tersebut bocor.
Masih banyak bahaya bekerja dengan oksigen. Minyak dan lemak menyala sendiri
dalam aliran oksigen dan disertai dengan ledakan. Dengan demikian hindari selang oksigen
jangan diolesi minyak.

Bahaya lain yang mengancam
Percikan bunga api. Bunga api pemotongan yang memercik dapat menimbulkan luka
bakar yang serius. Pakailah pakaian kerja yang berkain kuat dan pas. Juga pakailah sepatu
kerja yang sesuai.
Pancaran sinar api. Pancaran sinar dan panas yang terus menerus lama kelamaan
berakibat merusak mata. Kaca mata pelindung yang ternormalisasi senantiasa melindungi
mata terhadap pancaran sinar. Kaca yang ternormalisasi ditandai dengan tulisan DIN pada
kaca tersebut.

Gambar 1. Percikan bunga api pemotongan oxy-acetylene
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Peralatan potong dengan menggunakan oxy-acetylene merupakan peralatan yang
biasa dipergunakan dibidang produksi logam. Peralatan potong tersebut terdiri dari
serangkaian alat-alat yang tergabung menjadi satu kesatuan yang kompak, tanpa dapat
ditinggalkan salah satu bagiannya.
Berikut ini adalah tahapan operasional dari peralatan potong:
1. Brander dan Nozel
Nozel terletak dibagian ujung dari alat potong yang disebut Brander potong.
2. Slang Oxygen (Biru)
Dipasang pada brander dengan katup pengatur gas asam (oksigen) dengan tanda
warna biru atau Oxy
3. Slang gas acetylene (merah)
Dipasang pada penyambung pada brander dengan katup pengatur gas acetylene
dengan tanda merah (C 2H4).
4. Regulator
Regulator adalah alat perlengkapan tabung gas yang berfungsi untuk mengatur tekanan
kerja dengan cara mengatur katupnya. Pada regulator terdapat dua buah manometer
yang berfungsi mengatur tekanan isi tabung gas (skala tekanan sampai 4000 Psi)
dan mengukur tekanan kerja (skala tekanan sampai 200 Psi).

C. Daftar Alat dan Bahan
a. Brander pemotong

1 unit

b. Nozel

1 unit

c. Botol gas asam

1 botol

d. Botol gas acetylene

1 botol

e. Regulator gas asam

1 unit

f. Regulator acetylene

1 unit

g. Slang gas asam/acetylene

1 set

D. Gambar Kerja/Rangkaian
Peralatan yang dipakai dalam pemotongan oxy-acetylene ini sebagaimana berikut:
Peralatan Pemotong Oxy-Acetylene
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Peralatan yang dipakai dalam pemotongan oxy-acetylene ini sebagaimana
ditunjukkan gambar di bawah ini.

Gambar 2. Peralatan Potong Oxy-Acetylene

E. Keselamatan Kerja
1) Gunakan pakaian kerja dan alat –alat keselamatan kerja.
2) Bacalah petunjuk pratikum
3) Perguanakan kaos tangan dari kulit.
4) Gunakan pelindung muka / kacamata las .
5) Gunakan jaket las.
6) Gunakan sepatu las.
7) Jangan meletakan peralatan yang tidak perlu di meja kerja.
8) Hati-hati dalam melakukan praktek.
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F. Langkah Kerja
1) Siapkan material yang akan dipotong dengan ukuran yang dikehendaki.
2) Siapkan alat potong dan perlengkapannya yang akan digunakan .
3) Amatilah bagian-bagian alat potong dan perlengkapannya.
4) Pasanglah alat potong dan perlengkapannya dengan cermat dan teliti .
5) Ulangi sekali lagi periksa sambungan pada slang, regulator dan katup yang terletak
pada botol gas oksigen/acetylene
G. Borang Data
Tidak ada data yang perlu ditampilkan dalam Borang Data.

H. Pertanyaan/Tugas-tugas
Sebelum

mahasiswa

melakukan

pekerjaan

memilih

alat

potong

dan

perlengkapannya maka harus :
1) Memahami uraian teori yang ada pada Jobsheet ini.
2) Memahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada
Jobsheet ini.
3) Mengenal peralatan potong dan perlengkapannya dan pemanfaatannya?
Tes Formatif - 1
1) Sebutkan ciri warna alat dan perlengkapan potong untuk gas asam dan acetylene?
2) Bagaimana menilai hasil pemotongan dinyatakan baik?
3) Bagaimana cara memasang alat pengatur tekanan (regulator) pada botol gas asam
dan gas acetylene?
Kunci Jawaban Tes Formatif - 1
1) Ciri warna alat dan perlengkapan alat potong sebagai berikut :


Regulator hijau untuk botol gas asam



Regulator merah untuk botol gas acetylene.



Botol gas asam bagian atas berwarna biru.



Botol gas acetylene bagiab atas berwarna merah



Slang gas asam berwarna biru atau hijau .



Slang gas acetylene berwarna merah.

2) Hasil pemotongan dinyatakan baik apabila memenuhi syarat .


Alur potong harus cukup kecil.



Permukaan potong harus halus.
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Kerak harus mudah terkelupas.



Sisi atas pemotongan membulat .

3) Putar keran pengatur (regulator ) sehingga terbuka seluruhnya kemudian membuka
keran katup botol perlahan-lahan dengan kedua tangan, sedangkan untuk botol
acetylene sama dengan regulator oksigen tetapi untuk regulator acetylene kran
katup botol tidak boleh di buka sebelum regulator dipasang dan periksa sekali lagi
kedudukan regulator.
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Topik 2 : Mengatur Tekanan Kerja Regulator
A. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa setelah mengikuti kegiatan praktikum ini diharapkan:
1) Mampu menjelaskan teori cara mengatur tekanan kerja regulator secara benar.
2) Mampu melakukan pengaturan tekanan regulator secara benar.

B. Dasar Teori
Memotong logam menggunakan peralatan potong oxy-acetylene jauh lebih cepat
daripada memotong menggunakan mesin, terutama pada logam-logam yang berukuran
tebal/besar. Secara keseluruhan, peralatan potong oxy-acetylene sama dengan peralatan las
oxy-acetylene. Perbedaannya hanya pada konstruksi brander yang digunakan.
Brander potong memiliki konstruksi yang berbeda dengan brander las Oxyacetylene. Pada brander potong selain terdapat saluran untuk gas acetylene dan oksigen
yang dicampur untuk menghasilkan nyala api pemanas, terdapat pipa saluran oksigen
potong tersendiri, yang berfungsi untuk meniup lelehan logam yang terbentuk oleh
pemanasan dari nyala api pemanas.
Tekanan kerja pemotongan lebih besar daripada tekanan kerja pengelasan. Tekanan
kerja oksigen untuk pemotongan misalnya, untuk memotong pelat setebal 15 cm
dibutuhkan tekanan 70 psi. Tekanan yang lebih besar dibutuhkan untuk memotong benda
kerja yang lebih tebal.
Karena tekanan kerja yang tinggi tersebut, maka regulator oksigen potong berbeda
dengan regulator oksigen yang digunakan pada proses pengelasan. Regulator oksigen
potong harus mampu bekerja pada tekanan kerja mencapai 200 psi.
Regulator adalah alat perlengkapan tabung gas yang berfungsi untuk mengatur
tekanan kerja dengan cara mengatur katupnya. Pada regulator terdapat dua buah
manometer yang berfungsi:
a. Mengatur tekanan isi tabung gas (oksigen skala tekanan sampai 4000 Psi;
acetylene skala tekanan 400Psi)
b. Mengukur tekanan kerja gas (oksigen skala tekanan sampai 200 Psi; acetylene skala
tekanan 30 Psi).
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Tekanan kerja acetylene yang digunakan untuk memotong mencapai 30psi.
Regulator acetylene yang digunakan pada proses pengelasan masih mampu digunakan
untuk melayani tekanan kerja pekerjaan pemotongan, sehingga regulator acetylene potong
dapat menggunakan regulator acetylene yang digunakan untuk mengelas.
Tekanan kerja adalah tekanan gas baik oksigen maupun acetylene yang
digunakan dalam proses pemotongan. Tekanan kerja sangat berpengaruh pada hasil bentuk
pemotongan karena campuran kedua gas tersebut akan berpengaruh pada kesimbangan
posisi dari masing-masing gas.
Regulator dibutuhkan untuk menurunkan tekanan gas sesuai dengan tekanan kerja.
Selain itu untuk mengetahui tekanan gas yang ada pada tabung oksigen-acetylene.
Regulator sangat penting karena jika alat ini tidak bekerja dengan baik maka proses
pemotongan
pemotongan.

akan

terganggu bahkan

dimungkinkan

tidak

bisa

dilakukan

Regulator dilengkapi dengan manometer kerja yang berfungsi untuk

mengetahui tekanan kerja dan tekanan isi pada tabung oksigen/acetylene.
Ada dua macam regulator yaitu : (1) Regulator oksigen dan (2) Regulator acetylene
Perbedaan regulator acetylene dengan oksigen yaitu dari warnanya, warna merah
untuk acetylene dan warna hijau untuk oksigen. Disamping itu regulator acetylene
memutar kekiri (ulir kiri) untuk pemasangan dan untuk membuka diputar kekanan dan
untuk regulator oksigen sebaliknya.
Tekanan keluar untuk gas acetylene 30 Psi. Untuk lebih jelasnya perhatikan lah
gambar dua macam regulator berikut ini.

Gambar 3. Regulator oksigen dan regulator acetylene
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Gambar 4. Regulator oksigen dengan dua manometer.

Gambar 5. Regulator acetylene dengan dua manometer.

C. Daftar Alat dan Bahan
a. Tabung gas oksigen dan acetylene

1 botol masing-masing

b. Regulator oksigen

1 unit

c. Regulator acetylene

1 unit

d. Kunci inggris

1 unit

e. Kunci pembuka/penutup O2 dan C2H2

1 unit

f. Korek pembakar

1 pcs

g. Seal tip

1 set
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D. Gambar Kerja/Rangkaian
(1) Sebelum regulator dipasang, bukalah katup botol gas oksigen sebentar supaya kotoran
yang melekat didalamnya tertiup keluar dan kemudian segera ditutup kembali.

Gambar 6.: Zat asam menyemprot keluar

(2) Pasanglah regulator dengan cermat dengan memeriksa apakah cincin paking masih
dalam keadaan baik. Putarlah keran pengatur (regulator) agar terbuka sepenuhnya.
Gambar 7. Membuka keran pengatur

(3) Bukalah keran katup botol perlahan-lahan dengan kedua tangan.

Gambar 8. Membuka keran botol

(4)

Cara memasang regulator pada botol gas acetylene sama seperti cara memasang
regulator pada gas oksigen, bedanya katup botol gas acetylene tidak boleh dibuka
sebelum regulator dipasang karena berbahaya.

(5)

Gambar dibawah ini menunjukkan konstruksi alat potong dan perlengkapannya
setelah semua terpasang dan siap dipergunakan untuk kerja.
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Gambar 9. Konstruksi alat potong
dan peralatannya

E. Keselamatan Kerja
1) Gunakan pakaian kerja dan alat –alat keselamatan kerja
2) Bacalah petunjuk pratikum
3) Lakukan pengukuran dan pengamatan dengan teliti
4) Gunakan pelindung muka / kacamata las
5) Gunakan jaket las
6) Gunakan sepatu las
7) Regulator oksigen dan acetylene jangan sampai bocor
8) Jangan meletakan korek api deat dengan katup tabung acetylene
9) Jangan membuka katup botol gas acetylene sebelum regulator dipasang dengan
baik kerjakanlah dengan teliti
10) Jangan meletakan peralatan yang tidak perlu di meja kerja
11) Hati-hati dalam melakukan praktek
F. Langkah Kerja
1) Secara bergantian buka botol zat asam dan botol acetylene.
2) Menyetel regulator dari kedudukan 0 pada tekanan kerja oksigen 2-5 atm dan
acetylene 0,1 - 0,2 atm.
3) Putar keran pengatur tekanan (regulator) kekanan baik oksigen maupun acetylene
dan menutup gas putarlah kekiri.
16

G. Borang Data
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H. Pertanyaan/Tugas-tugas
Sebelum mahasiswa melakukan pekerjaan mengatur tekana kerja regulator maka
harus :
1) Memahami uraian teori pada kegiatan belajar pada jobsheet ini .
2) Memahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan belajar
pada jobsheet ini.
3) Dapat mengatur tekanan kerja regulator dan memahami kegunaannya secara benar.
Tes Formatif -2
1) Jelaskan fungsi regulator pada gas acetylene dan gas oksigen ?
2) Jelaskan cara memasang regulator gas asam ?
3) Apa yang membedakan regulator acetylene dan oksigen ?

Kunci Jawaban Tes Formatif -2
1) Fungsi regulator untuk menurunkan tekanan gas agar sesuai dengan tekanan kerja,
selain itu untuk mengetahui tekanan dalam tabung gas oksigen/acetylene.
2) Buka katup botol zat asam sebentar agar kotoran dapat keluar dan segera ditutup
kembali, pasang regulator pada cicin paking dengan cermat, putar keran pengatur
(regulator) sampai sepenuhnya kemudian buka keran katup botol perlahan-lahan
dengan kedua tangan.
3) Yang membedakan regulator adalah warnanya merah untuk acetylene dan hijau
untuk oksigen.
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Topik - 3 : Merawat Nozel Alat Potong
A. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa setelah mengikuti kegiatan praktikum ini diharapkan dapat:
1) Menjelaskan teori cara merawat mulut potong dengan secara benar.
2) Melakukan perawatan mulut potong memilih dan perlengkapannya secara benar.
B. Dasar Teori
Brander pemotong berfungsi sebagai pemberi panas pada material yang akan
dipotong sampai suhu nyala kemudian dibakar dengan tambahan gas asam (oksigen)
yang di semprotkan.

Bagian-bagian alat potong ( brander ) :
1. Mur pengikat nozel berfungsi sebagai tempat nozel
2. Saluran gas oksigen pemotong sebagai penyalur gas oksigen.
3. Tuas pemotong sebagai alat pegangan agar mudah diarahkan.
4. Katup gas oksigen sebagai pengatur gas oksigen.
5. Katup gas acetylene sebagai pengatur gas acetylene.
6. Ulir peyambung untuk menyambung antara brander dan slang gas
Gambar 10.Konstruksi alat potong ( brander ) dan Nozel.
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Petunjuk Merawat Nozel
1)

Jika ujung nosel rusak atau kotor bersihkan (gosok dengan amplas), pegang nozel

tegak lurus pada arah menggosoknya.

Gambar 11. Merawat Nozel
2) Bersihkan

kotoran

pada atau didalam nozel, dengan cleaner tip atau jarum pem 90

bersih sesuai dengan ukuran lobang nozel, pegang nozel tegak lurus bidang gosok.

Gambar 12 Menusuk lobang Nozel
3) Agar sisa-sisa kotoran tidak mengganggu aliran gas lagi maka untuk mengeluarkan
sisa-sisa kotoran dapat dilakukan dengan membuka katup gas asam atau oksigen.
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C. Daftar Alat dan Bahan
a. Brander pemotong

1 unit

b. Nozel

1 unit

c. Amplas

2 lembar

d. Cleaner Tip (JarumPembersih) Nozel

1 botol

e. Regulator gas asam

1 unit

f. Regulator acetylene

1 unit

g. Slang gas asam/acetylene

1 set

D. Gambar Kerja/Rangkaian
1. Brander dan Nozel

Gambar 13. Brander Potong Oxy-Acetylene
Nozel terletak dibagian ujung dari alat potong yang disebut Brander potong.

Nosel untuk gas acetylene

Nosel untuk gas LPG

Gambar 14. Nozel

E. Keselamatan Kerja
1) Gunakan pakaian kerja dan alat –alat keselamatan kerja
2) Bacalah petunjuk pratikum
3) Lakukan pengukuran dan pengamatan dengan teliti
4) Gunakan pelindung muka / kacamata las
5) Gunakan jaket las
6) Gunakan sepatu las
7) Jangan meletakan peralatan yang tidak perlu di meja kerja
8) Hati-hati dalam melakukan praktek
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F. Langkah Kerja
1) Siapkan peralatan potong yang akan di rawat
2) Bersihkan kotoran pada dan didalam nozel
3) Amatilah bagian-bagian alat potong dan perlengkapannya
4) Gunakan Cleaner tip atau pembersih yang sesuai dengan lubang nozel
5) Buka katup gas oksigen untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada dalam
nozel.
G. Borang Data
Tidak ada data yang perlu ditampilkan dalam Borang Data.

H. Pertanyaan/Tugas-tugas
Sebelum

mahasiswa

melakukan

pekerjaan

memilih

alat

potong

dan

perlengkapannya maka harus :
1) Memahami uraian teori yang ada pada kegiatan pembelajaran pada jobsheet ini.
2) Memahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada
kegiatan pada jobsheet ini.
3) Mengenal peralatan mulut alat potong dan mampu merawatnya secara benar.
Tes Formatif-3
1) Bagaimana membersihkan abu/kotoran yang menyumbat lubang nazel?
2) Bagaimana mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada dalam nozel?
3) Bagaimana cara membersihkan yang ada bagian luar mulut nozel?
Kunci Jawaban Tes Formatif-3
1) Membersihkan kotoran pada atau didalam nozel, dengan cleaner tip atau

jarum

pembersih sesuai dengan ukuran lobang nozel, pegang nozel tegak lurus pada
bidang gosok.
2) Agar sisa-sisa kotoran tidak mengganggu aliran gas lagi maka untuk mengeluarkan
sisa-sisa kotoran dapat dilakukan dengan membuka katup gas asam atau oksigen.
3) Untuk membersihkan kotoran bagian luar mulut nozel bersihkan gosok dengan amplas
dan peganglah nozel tegak lurus pada bidang gosok.
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Topik -4 : Proses Menyalakan, Mengatur, Mematikan Brander dan
Memotong
A. Tujuan Instruksional Khusus
Mahasiswa setelah mengikuti kegiatan praktikum ini diharapkan:
1)

Mampu menjelaskan teori tentang proses menyalakan, mengatur dan mematikan
brander dengan benar.

2)

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses menyalakan, mengatur
dan mematikan brander dengan benar.

B. Dasar Teori
Proses penyalaan brander potong tidak akan terjadi bila mana tanpa oksigen dan
acetylene. Gas oksigen lebih berat dari pada udara, tidak berwarna dan tidak berbau.
Oksigen dapat disimpan dari tabung silinder yang terbuat dari baja, tekanan dalam tabung
sampai 200 Psi. Tabung oksigen dilengkapi dengan katup tabung dengan keping
pengaman, bila terjadi kenaikan tekanan dalam tabung akibat jatuh atau kena panas maka
katup tabung akan pecah. Pecahnya katup tabung akan sangat berbahaya sebab oksigen
akan menyembur keluar dan tabung akan bisa terbakar akibat tekanan keluar dari gas
oksigen.
Panas yang diperoleh dari proses penyalaan akibat reaksi oksidasi
dari gas acetylene ( C2 H2 ) dengan persamaan reaksi sebagai berikut
2 C2 H2 + 5 O2 ------- 4 CO2 + 2 H2 O2 + Kalor.
Pada persamaan diatas terlihat bahwa untuk membakar gas dengan sempurna dibutuhkan
oksigen 5/2 x volume dari gas. Dalam kenyataan reaksi terjadi dua tahap yaitu:
1. C2H2 + O2 ------- 2 CO + H2 + Kalor
2. 2 CO + O2 ------- 2 CO2
3. H2 + O2 -------- H2 O
Reaksi 1 terjadi pada lidah api berwarna kebiru-biruan, yang disebut lidah api inti
(Inner Cone Flame), oksigen berasal dari kepala bakar (Torch), sedangkan reaksi 2 terjadi
pada lidah api luar, oksigen berasal dari luar.
Nyala api oksigen asitelin terbagi menjadi 3(tiga) macam nyala yaitu:
1. Nyala karburasi (nyala acytheline lebih)
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Terjadi apabila terdapat kelebihan asitelin dan pada nyala akan dijumpai tiga dearah
dimana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara berwarna
keputih-putihan. Nyala karburasi digunakan untuk pengelasan.

Gambar 15. Nyala api karburasi
2. Nyala netral
Terjadi pada saat kita membuka gas oksigen dan acytheline dengan perbandingan kirakira 1:1.Nyala netral digunakan untuk mengelas baja dan besi cor.

Gambar 16. nyala api netral
3. Nyala oksidasi (nyala oksigen lebih)
Terjadi apabila terdapat kelebihan gas oksigen. Nyalanya mirip dengan nyala netral
hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek, dan selubung luar lebih jelas warnanya
pada saat kita membuka gas oksigen dan acytheline dengan perbandingan kira-kira
1:1.Nyala netral digunakan untuk mengelas tembaga.

Gambar 17. Nyala api oksidasi
Fungsi pemanas adalah untuk menaikan suhu logam hingga mencapai suhu nyala
api oksigen (Oxigen ignation) yang memungkin logam dapat bereaksi dengan oksigen.
Bila ada logam yang telah dipanaskan hingga suhu nyala oksigen terjadilah reaksi kimia
eksotherm yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Kalor yang timbul ini akan begitu cepat
menaikkan suhu logam dan meleburkan logam pada daerah itu karena oksigen yang
diberikan tersebut dengan suatu kecepatan tertentu disemburkan, maka leburan logam ini
akan memisahkan diri dan terjadilah pemotongan.
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Prosedur Pemotongan Oxy-Acetylene
Prosedur umum yang harus dilakukan pada tahap persiapan dan mengakhiri
pekerjaan pemotongan dengan oxy-acetylene hampir sama dengan prosedur persiapan dan
mengakhiri pada pengelasan.
Menyalakan dan mengatur nyala api pemanas
1.

Menutup semua kran yang terdapat pada brander potong.

2.

Mengatur tekanan kerja gas acetylene dengan cara sebagai berikut :
 Membuka katup tabung acetylene sepenuhnya agar gas acetylene dalam tabung
mengisi regulator.
 Membuka katup regulator acetylene dan mengatur tekanan kerja gas acetylene
sesuai dengan ukuran brander potong yang digunakan.
 Membuka kran acetylene pada brander, hingga gas acetylene mengalir keluar
melalui ujung moncong brander. Atur kembali tekanan kerja gas acetylene pada
regulator hingga stabil sesuai tekanan kerja yang diijinkan. Tutup kembali kran
acetylene pada brander.

3. Mengatur tekanan kerja gas oksigen dengan cara sebagai berikut :
 Membuka katup tabung oksigen sepenuhnya agar gas acetylene dalam tabung
mengisi regulator.
 Membuka katup regulator oksigen dan mengatur tekanan kerja gas oksigen
sesuai dengan ukuran brander yang digunakan.
 Membuka kran oksigen pemanas pada brander, hingga gas oksigen mengalir
keluar melalui ujung moncong brander. Atur kembali tekanan kerja gas oksigen
pada regulator hingga stabil sesuai tekanan kerja yang diijinkan. Tutup kembali
kran oksigen pemanas pada brander.
1. Memulai menyalakan api pemanas, dengan membuka sedikit kran acetylene pada
brander (± 1/8 putaran) hingga terdengar gas acetylene mengalir keluar dari ujung
moncong brander.
2. Arahkan moncong brander ke area yang aman, kemudian gunakan korek api las
untuk menyalakan api acetylene. Atur nyala api acetylene hingga terbentuk nyala
yang tidak berjelaga dan tidak terlalu besar.
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Gambar 18. Menyalakan nyala api pemanas acetylene
6.

Membuka kran oksigen pemanas sedikit demi sedikit, perhatikan perubahan api las
pada ujung moncong brander. Atur pembukaan kran acetylene dan oksigen hingga
diperoleh api las yang diinginkan. Apabila api las mati, nyalakan dan atur kembali
dengan cara menutup terlebih dahulu kran oksigen pemanas sebelum menyalakan api
acetylene.
 Tekan tuas potong sesaat untuk mengalirkan oksigen potong,lepaskan tuas potong
dan atur kembali nyala api pemanas sampai didapatkan nyala api netral.

Gambar 19. Menyalakan nyala api pemanas acetylene

Teknik Pemotongan Oxy-Acetylene
Secara umum langkah pemotongan oxy-acetylene adalah sebagai berikut:
1.

Pemotongan dimulai dengan cara memanaskan tepi benda kerja yang akan dipotong.
Tuas potong dalam keadaan bebas (tidak ditekan)sehingga oksigen potong tidak
mengalir keluar melalui nozzle. Jarak ujung nozzle ke permukaan benda kerja diatur ±
10 mm, nozzle diposisikan tegak lurus terhadap benda kerja

2.

Setelah benda kerja dipanaskan hingga berwarna merah kekuningan, tuas potong pada
brander ditekan untuk mengalirkan oksigen potong. Keluarnya oksigen potong
bertekanan tinggi melalui nozzle akan mengeluarkan suara yang cukup keras.
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Pemotongan benda kerja segera dimulai, tekan nozzle ke bawah dan gerakkan perlahan
dengan kecepatan yang konstan mengikuti garis potong.

Gambar 20. Pemanasan Awal dan Pemotongan
Pemotongan pada Logam Tebal
Apabila akan melakukan pemotongan benda kerja yang tebalnya lebih dari 50 mm,
maka pemotongan diawali dengan melakukan pemotongan pada sudut bawah dari benda
kerja.

Gambar 21. Pemotongan Logam Tebal

Pemotongan pada Besi Tuang
Pada saat melakukan pemotongan benda kerja yang terbuat dari bahan besi tuang,
perlu diperhatikan hal-hal berikut ini.


Nyala api pemanas disetel carburizing (kelebihan acetylene).



Disamping itu pergunakan nozzle dengan ukuran yang lebih besar daripada ukuran
nozzle yang digunakan untuk memotong benda kerja dari bahan baja pada ketebalan
yang sama. Misalnya : Untuk pemotongan benda kerja dari bahan baja dengan ketebalan
12mm, digunakan nozzle dengan ukuran 1,2 mm. Pada saat kita akan melakukan
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pemotongan benda kerja dari bahan besi tuang dengan ketebalan 12 mm,
maka digunakan nozzle dengan ukuran 2 mm.


Pada saat melakukan pemotongan sepanjang garis potong, nozzle harus digerakkan
sambil diayunkan.

Gambar 22. Pemotongan besi tuang
Hasil
potongan
rapi dan
rata

Bidang potongan tajam dan bersih,
membentuk garis-garis lurus, sisi
potong halus dan siku. Kotorankotoran yang ada mudah
dibersihkan. Garis-garis potong
vertikal dan lurus.

Tepi atas
lengkung

Kondisi seperti ini disebabkan
karena kecepatan Nozzle terlalu
rendah. Tepi atas Potongan
membentuk lengkungan, bagian
bawah dan bidang potong susah
dibersihkan. Kondisi ini dapat
dihindari dengan cara mempercepat
gerakan nozzle , atau menambah
tekanan oksigen
Terdapat
Tepi atas tidak tajam dan
penggalian bergerigi,terdapat penggalian serta
, tepi atas
tepi bawah lengkung. Kondisi ini
danbawah disebabkan Karena kecepatan nozzle
lengkung
yang terlalu tinggi. langkah Pencega
han adalah dengan Mengurangi
kecepatan gerakan nozzle.
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Bagian
atas
mencair
lengkung,
terjadi
penggalian
, tepi
bawah
siku.
Tepi atas
lengkung
dan
bergerigi

Lengkungan dan pencairan tepi atas
potongan berlebihan dan terjadi
penggalian. Kondisi ini disebabkan
arus oksigen yang berlebihan,dapat
diatasi Dengan engurangi tekanan
oksigen,atau menyetel jarak antara
nozzle dengan pelat.

Terdapat penyisihan rigi-rigi dan tepi
atas membulat, tetapi bidang potong
terlihat baik. Kondisi ini disebabkan
karena posisi nozzle terlalu tinggi,
dapat iatasidengan cara menyetel
ketinggian nozzle pada jarak yang
sesuai.
Tepi atas
Tepi atas terdapat rigi-rigi yang
mengerigi teratur, terdapat takikan lebar pada
teratur
puncak dengan penggalian arah ke
danterjadi bawah.Hal ini disebabkan oleh
penggalian tekanan potong oksigen yang terlalu
tinggi, sehingga dapat diatasi dengan
cara menurunkan tekanan oksigen
potong.
Tepi atas
Kondisi ini disebabkan oleh
lengkung, pemanasan yang berlebihan, dapat
cairan
diakibatkan oleh nyala api pemanas
logam
yang terlalu besar. Untuk mengatasi
menetes,
hal ini dapat dilakukan dengan cara
terak
meng-ganti nozzle yang lebih kecil,
melekat
menyetel kembali tekanan gas dan
dan bidang nyala api pemanas
potong
miring
Gambar 23. Profil potongan oxy acetylene

29

C. Daftar Alat dan Bahan
a. Tabung gas O2 dan C2H2

1 botol

b. Regulator gas O2 dan gas C2H2

1 unit

c. Kunci pembuka/penutup gas O2 dan C2H2

1 pcs

d. Palu

1 pcs

e. Korek pembakar

1 pcs

f. Seal tip Isolasi

1 pcs

D. Gambar Kerja/Rangkaian

Gambar 24. Brander Potong Oxy-Acetylene
E. Keselamatan Kerja
1) Gunakan pakaian kerja dan alat –alat keselamatan kerja
2) Bacalah petunjuk pratikum
3) Lakukan pengukuran dan pengamatan dengan teliti
4) Gunakan pelindung muka / kacamata las
5) Regulator oksigen dan acetylene jangan sampai bocor
6) Jangan meletakan korek api deat dengan katup tabung acetylene
7) Jangan membuka katup botol gas acetylene sebelum regulator dipasang dengan baik
kerjakanlah dengan teliti
8) Jangan meletakan peralatan yang tidak perlu di meja kerja
9) Hati-hati dalam melakukan praktek

F. Langkah Kerja
1) Secara bergantian buka botol zat asam dan botol acetylene
2) Menyetel regulator dari kedudukan O pada tekanan kerja oksigen 2 - 5 atm dan
acetylene 0,1 - 0,2 atm.
3) Putar keran pengatur tekanan (regulator) kekanan baik oksigen maupun acetylene dan
menutup gas putarlah kekiri
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G. Borang Data
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H. Pertanyaan/Tugas-tugas
Sebelum mahasiswa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses
menyalakan, mengatur, dan mematikan brander maka harus :
1) Memahami uraian teori yang ada pada kegiatan belajar 4 jobsheet ini
2) Memahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada
kegiatan belajar 4 pada jobsheet ini.
3) Dapat melaukan proses menyalakan, mengatur dan mematikan brander dan memahami
kegunaannya secara benar.
Tes Formatif -4
1) Jelaskan cara mematikan nyala api pada brander potong apa bila terjadi api balik?
2) Jelaskan cara mematikan brander potong, apa bila terjadi api balik?
3) Jelaskan macam-macam nyala api brander potong?
Kunci Jawaban Tes Formatif -4
1) Tutup katup oksigen supaya tidak terjadi proses pembakaran didalam brander, setelah
itu katup acetylene ditutup.
2) Tutup katup acetylene kemudian tutup katup oksigen.
3) Ada tiga nyala api antara lain sebagai berikut :
a. Nyala Api Netral ( Netral Flame )
Bila oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi 1 volume oksigen acetylene 1:1 terjadi
nyala netral terjadi api kerucut dalam(Inner Cone Flame) dan api kerucut luar .
b. Nyala Api Carburasi (Carburizing Flame)
Nyala api ini cenderung menyerap oksigen, dari oksida logam yang mungkin ada,
sehingga pembentukan oksida logam yang biasanya menyebabkan positas, banyak
digunakan untuk mengelas pipa dari logam
c. Nyala api Oksidasi (Oxidising Flame)
Bila nyala api netral jumlah oksigen dilebihkan maka oksigen yang berlebihan akan
menimbulkan nyala api inti, yang mengakibatkan api tidak stabil dan bersifat oksidasi.
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EVALUASI AKHIR
Untuk dapat mengetahui hasil pembelajaran kepada mahasiswa, maka diberikan
soal-soal evaluasi sebagai berikut:
Soal Evaluasi :
1) Bagaimana menilai hasil pemotongan dinyatakan baik?
2) Bagaimana mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada dalam nozel?
3) Jelaskan cara mematikan brander potong, apa bila terjadi api balik?
4) Jelaskan fungsi regulator pada gas acetylene dan gas oksigen?

Kunci Jawaban Evaluasi:
1) Hasil pemotongan dinyatakan baik apabila memenuhi syarat


Alur potong harus cukup kecil



Permukaan potong harus halus



Kerak harus mudah terkelupas



Sisi atas pemotongan membulat

2) Agar sisa-sisa kotoran tidak mengganggu aliran gas lagi maka untuk mengeluarkan sisasisa kotoran dapat dilakukan dengan membuka katup gas asam atau oksigen .
3) Tutup katup acetylene kemudian tutup katup oksigen.
4) Fungsi regulator untuk menurunka tekanan gas agar sesuai dengan tekanan kerja, selain
itu untuk mengetahui tekanan dalam tabung gas oksigen/acetylene.

KRITERIA KELULUSAN
Kreteria

Skor
( 10-100 )

Bobot

Nilai

Keterangan

Lembar Kerja-1

1

Syarat lulus min 70

Lembar Kerja-2

1
1
1

Syarat lulus min 70
Syarat lulus min 70
Syarat lulus min 70

Lembar Kerja-3
Lembar Kerja-4

PENUTUP
Jobsheet ini disusun untuk menghasilkan satu tahap kompetensi kerja yang dikukuhkan
dengan suatu sertifikat. Sertifikat yang merupakan bukti hasil pembelajaran jobsheet
ini dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) PNL.
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