










M.6.2A 



 : Liquid Petroleum Gas, merupakan gas yang 
dapat dibakar untuk memanaskan besi yang 
akan ditempa 

Kokas : Butiran atau serbuk batu bara yang dapat 
dibakar untuk memanaskan besi 

Ububan : Istilah Jawa, artinya alat untuk membuat 
hembusan udara secara 
tradisional/konvensional 

Paron : Landasan untuk menempa (anvil) secara 
manual 

Khabotte
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI

Menempa Dengan Palu Besi (Mechanical Forging) merupakan

kelanjutan dari modul Menempa Dengan Tangan. Berisi teori dan

praktikum yang menjelaskan bagaimana mempelajari alat-alat tempa

secara mekanik atau mesin tempa, dan juga bagaimana menggunakan

alat dan mesin itu secara benar.

Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar (KB), yang mencakup

pengetahuan dasar alat-alat tempa secara mekanik dan meng-gunakan

perkakas palu pembentuk, penerapan teknik tempa palu, dan

pemilihan bahan-bahan yang dapat ditempa.

Dengan menguasai modul ini diharapkan peserta diklat dapat

menyebutkan peralatan tempa secara mekanik, menerangkan

bagaimana menggunakan peralatan tempa secara mekanik itu secara

benar, dan mengoperasikan/menggunakan alat-alat tempa atau mesin

tempa setelah lewat latihan-latihan menempa dengan obyek-obyek

latihan. Tentunya kemampuan ini akan bermanfaat jika peserta diklat

telah bekerja di industri kelak, di mana industri itu banyak

berhubungan dengan pekerjaan pembentukan besi lewat proses

tempa-menempa secara mekanik.

B. PRASYARAT

Untuk mengambil modul ini diperlukan persyaratan pendahuluan yaitu

telah menguasai dan berkompeten terhadap alat-alat tempa secara

manual, harus sudah lulus dari Modul M.6.1A.
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C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bagi Peserta Diklat

Langkah-langkah yang harus dilakukan atau ditempuh untuk

mempelajari modul ini adalah:

a. Baca tujuan kegiatan belajar dari modul ini dengan seksama

b. Baca uraian materi pengetahuan pada setiap KB secara seksama.

c. Amati alat-alat tempa secara mekanik yang telah diberikan oleh

guru. Jika perlu adakan pemegangan atau perabaan, atau

mungkin diperagakan/dioperasikan.

d. Cermati materi latihan yang diberikan oleh guru pembimbing

secara teliti.

e. Lakukan kegiatan berupa latihan-latihan menempa yang telah

diberikan.

f.Lakukan berulang-ulang latihan-latihan tersebut

g. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada lembar evaluasi yang

telah disodorkan. Cocokkan jawabanmu dengan kunci jawab-an

yang tersedia pada lembar kunci jawaban.

h. Jika kamu sudah menghasilkan benda kerja hasil kerja tempamu,

cocokkan dan bandingkan hasilnya dengan contoh dan master

yang dimiliki oleh gurumu.

2. Bagi Guru

a. Membantu dan mengawasi peserta diklat dalam merenca-nakan

proses belajar.

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang

dijelaskan saat tahap-tahap belajar.

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan

pengertian menempa besi secara mekanik, menjawab perta-

nyaan-pertanyaan peserta diklat tentang proses belajarnya.
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d. Membantu peserta diklat untuk menentukan materi belajar

tambahan dan mengaksesnya sebagai bahan pengayaan.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar secara berkelompok jika

memang diperlukan.

f.Merencanakan dan mencarikan seorang pendamping ahli untuk

latihan kerja di tempat kerja (work shop) untuk mem-bantu

peserta diklat jika memang diperlukan.

D. TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari secara seksama dari modul ini diharapkan para

peserta diklat dapat:

1. Menyebutkan bermacam jenis peralatan tempa mekanik se-cara

rinci dengan hanya melihat gambar dan benda nyatanya.

2. Menerangkan tanpa bantuan orang lain, bagaimana mem-

peragakan peralatan tempa mekanik tadi secara benar.

3. Mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tempa secara mekanik

tadi lewat latihan-latihan menempa dengan obyek-obyek latihan

yang diberikan oleh guru pendamping.
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E. KOMPETENSI

Kompetensi dari Menempa secara Mekanik (Mechanical Forging) ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Kompetensi dari Kegiatan Belajar Menempa secara Mekanik

MATERI POKOK PEMELAJARANSUB KOM-
PETENSI

KRITERIA
KINERJA

LINGKUP
BELAJAR SIKAP

(Afektif)
PENGETAHUAN
(Knowledge)

KETERAMPILAN
(Skill)

1. Mengguna-kan perka-kas
palu pembentuk

1. Perkakas tangan dan palu
tempa dipilih secara be-nar
untuk teknik tempa tertentu

2. Perkakas palu pembentuk
digu-nakan scr benar

3. Mesin tempa di-pasang dan
dio-perasikan secara benar

1. Mengetahui alat tangan dan palu
pembentuk

2. Menggunakan alat-alat tangan
dan palu tempa untuk melakukan
kerja tempa scr mekanik

3. Mesin tempa dan cara
pengopera-siannya

1. Memilih palu pem-bentuk
secara tpt

2. Menggunakan palu tempa
secaea benar

3. Mengoperasikan mesin
tempa scr benar

1. Macam-macam  palu
pembentuk

2. Prosedur penggu-naan palu
pem-bentuk

3. Macam-macam mesin
tempa

1. Menggunakan ber-
bagai palu pem-bentuk

2. Mengoperasikan mesin
tempa

2. Menerap-kan teknik
tempa palu

1. Teknik tempa dgn palu
dipilih dan digunakan

2. Kerusakan pada hasil
penempaan diidentifikasi
se-suai dengan ke-
rusakannya

3. Teknik penangan-an logam
panas diketahui sesuai
degan prosedur opersai
standar

4. Prosedur pema-nasan
bahan di-ketahui secara
benar

1. Teknik menempa dgn palu besi
2. Jenis-jenis keru-sakan pada hasil

tempa dengan palu besi
3. Teknik penangan-an pada logam

panas
4. Teknik mema-naskan logam pada

dapur tem-pa

1. Menempa logam sesuai
degan pro-sedur operasi
standar

2. Selalu mengidenti-fikasi
kerusakan pada hasil
penem-paan

3. Menangani logam panas
secara benar

4. Memanaskan logam
dengan benar pd dapur
tempa

1. Teknik menempa degan
palu besi

2. Macam jenis kesa-lahan
pada penem-paan

3. Teknik pengangan-an
logam panas

4. Teknik memanas-kan
logam pada dapur tempa

1. Memanaskan lo-gam
pada dapur tempa

2. Menempa dgn palu
tempa
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3. Memilih
bahan

1. Perhitungan
bhn dibuat
dgn meng-
gunakan
volume dan
berat yg me-
liputi
ketentuan
untuk
oksidasi dan
penyusutan

2. Bahan dipilih
scr benar
untuk
penggunaan
perkakas dan
pembentukan
tertentu

1. Teknik menghi-tung bahandgn perbandingan volume dan berat
meliputi ketentu-an untuk oksidasi dan penyusutan

2. Teknik memilih bahan untuk pembuatan per-kakas

1. Menghitung bahan dgn
membanding-kan volume
dan berat serta mem-
perhatikan oksidasi dan
penyusutan

2. Memilih bahan sesuai dgn
bentuk perkakas yg akan
dibuat

1. Perhitungan bahan yang
akan diben-tuk

2. Pemilihan bahan yang akan
diben-tuk

1. Menghitu
ng
bahan
yang
akan
diben-
tuk

2. Memilih
bahan
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F. CEK KEMAMPUAN

Isilah dengan tanda cek (√ ) pada Tabel 2 di bawah ini secara ju-jur

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui kemam-puan

awal yang telah anda miliki.

Tabel 2: Kompetensi untuk Mengetahui Kemampuan Awal Menempa dengan

Palu Besi (Mechanical Forging, Menempa dengan Mesin)

Saya dapat
melakukan

pekerjaan ini
dengan

kompeten

Sub Kompetensi Pernyataan

Ya Tidak

Jika
Jawabanmu
“Ya” maka

ker-
jakanlah:

Menggunakan
perka-kas palu
pembentuk

Dapat menggunakan perkakas-
perka-kas palu pembentuk saat
menempa

  Tes formatif 1

Menerapkan teknik
tempa palu

Dapat menerapkan teknik-teknik
tem-pa palu

  Tes formatif 2

Memilih bahan Dapat memilih bahan-bahan yang
akan dapat ditempa

  Tes formatif 3
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BAB II
PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi       : Menempa secara Mekanik

Sub Kompetensi : Mengetahui alat-alat tempa secara mekanik dan
                          menggunakan perkakas palu pembentuk.

Menerapkan teknik tempa palu
Memilih bahan-bahan yang dapat ditempa

                         (secara lengkap plotnya dapat dilihat Tabel 3)

Tabel 3: Rencana Peserta Diklat Belajar Menempa secara Mekanik

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan Guru

Alat-alat tempa mekanik:

- Macam dapur tempa

- Macam penjepit besi panas

- Macam mesin tempa, dll.

Penggunaan alat-alat tempa
mekanik untuk melakukan
kerja tempa secara mekanik

Pemilihan bahan-bahan yang
dapat ditempa
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B. KEGIATAN PEMELAJARAN

1. Kegiatan Belajar

Pengetahuan Dasar Alat-alat Tempa secara Mekanik dan
Penggunaan Perkakas Palu Pembentuk

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  1, peserta diklat dapat:

1).  Menyebutkan macam-macam dapur tempa

2).  Menyebutkan macam-macam penjepit (smith tang) untuk kerja

tempa.

3). Menyebutkan macam-macam mesin tempa

4).  Menerangkan cara kerja mesin-mesin tempa

5).  Melakukan pencatatan pada alat-alat tempa secaramekanik

lewat lembar observasi yang diberikan oleh guru.

b. Uraian materi pelajaran 1

Seperti telah diuraikan pada Modul M.6.1A (menempa dengan

tangan), bahwa besi/baja adalah mudah dibentuk jika telah diberi

efek panas atau dipanaskan pada suhu sekitar 8000C. Pembentukan

dimaksud misalnya, dipipihkan, digemukkan, dibengkokkan, dan

sebagainya. Untuk keperluan menempa, khususnya menempa secara

mekanik juga harus diperlukan beberapa peralatan seperti halnya

menempa secara manual.

1). Dapur tempa

Seperti halnya pada tempa seacara manual, dapur tempa untuk

tempa secara mekanik juga ada 2 (dua), yaitu:

a). Dapur tempa dengan sumber api dari gas terbakar, atau biasa

disebut sebagai dapur gas, (lihat Gambar 1 pada Modul M.6.1A).

Bahan bakar yang dipakai adalah gas LPG (Liquid Petrolium

Gas).
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b). Dapur tempa secara hembusan, biasa disebut sebagai dapur

hembusan, (lihat Gambar 2 pada Modul M.6.1A). Bahan bakar

yang dipakai adalah arang kayu, arang kokas, atau serbuk

kokas, untuk dapur hembusan. Ada kalanya dari suatu antrasit

bebas belerang.

2). Tang pemegang (Smith Tang)

Seperti telah diurakan pada Modul M.6.1A (Gambar 6), begitu

juga Gambar 11, bahwa smith tang digunakan jika benda kerja

tidak memungkinkan dipegang dengan tangan. Pada pemilihan

sepasang tang, penting untuk dilihat dan diketahui bahwa tang

tersebut benar-benar dapat me-megang logam panas dengan

kuat dan tidak terlalu besar. Jika penjepitan diperlukan untuk

waktu yang lama, pe-nekanan tangan dapat digantikan dengan

memasukkan sesuah cincin pada tangkai tang, sehingga terikat

kuat.

3). Palu-palu tempa secara mekanik

Pada Modul M.6.1A disebutkan bahwa palu-palu tempa atau

forging hammers, baik palu tangan ataupun palu besar jelas-

jelas mempunyai daya pukul terbatas. Pada hal untuk kerja

tempa, berat palu harus disesuaikan dengan besar benda kerja,

yaitu jika dikehendaki bahwa pengaruh yang di-timbulkan oleh

pukulan dengan palu tadi mengenai bagian dalam dari benda

kerja tersebut. Jika berat palu harus 10 kg lebih, maka

digunakanlah palu mesin atau mesin palu tempa. Namun

demikian, palu-palu untuk ini kadang-kadang diguna-kan juga

dengan berat palu yang ringan untuk mengerjakan benda-
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benda kerja yang lebih kecil, supaya pembuatan ben-da-benda

kerja tadi dapat menjadi lebih murah.

Karena yang demikian itu, maka palu-palu mesin itu biasanya

mempunyai berbagai macam ukuran. Untuk memlih jenis

palunya, manakah yang akan dipakai, maka berat jatuh dan

tinggi jatuh palu tersebut yang akan menentukan, terutama

masalah berat palunya.

Palu-palu tempa (martil-martil) ini dibedakan menjadi: martil

gagang, martil jatuh, martil udara dan pegas, dan martil uap.

Macam-macam palu tempa secara mekanik adalah:

a). Martil-martil gagang, lihat Gambar 1

Martil ini termasuk generasi pertama. Prinsipnya sangat

sederhana. Mungkin saat ini sudah jarang dapat dijumpai.

Blok martil dipasang pada sebuah gagang dari kayu, yang

dapat berputar pada pena mendatar. Pada poros yang yang

memutar terdapat sebuah keping nok. Oleh nok ini martil

tadi diangkat lalu dilepaskan kembali. Poros ber-sama-sama

dengan keping nok tadi digerakkan oleh sebuah kincir air,

tetapi gerakan ini dapat juga dilakukan oleh tenaga mekanik

putar yang lain.

Gambar 1: Skematis Martil Gagang Jenis Muka dan Ekor

Jenis Martik di Muka Jenis Martil di Ekor
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Tergantung dari tempatnya, di mana nok itu menekan

kepada gagang martil, mesin ini dapat dibedakan menjadi

martil muka dan martil ekor (lihat Gambar 1). Martil muka

digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, sedangkan

martil ekor untuk pekerjaan berat.

Kekurangan martil-martil ini adalah: pertama, hanya pada

tebal tertentu dari benda kerja, lintasan-lintasan martil dan

landasan terletak sejajar (paralel). Kedua, karena waktu

jatuh yang diharuskan itu, maka jumlah pukulan-pukulan

dengan martil ini hanya dapat dirubah untuk batas-batas

tertentu saja.  Dengan  memasang  pegas diantaranya, maka

waktu jatuh tadi dapat dipersingkat, tetapi penambahan

jumlah pukulan-pukulan yang dicapai dengan cara demikian

hanyalah sedikit saja.

b). Martil-martil jatuh

Pada martil ini, blok martil (berat jatuh) digerakkan ke atas

di antara hantaran-hantaran oleh sebuah papan, sabuk-

mesin atau tali dan jatuh kembali dengan bebas. Jenis dari

martil ini adalah martil sabuk mesin dan martil friksi.

(1) Martil sabuk mesin, lihat Gambar 2

Gambar 2: Skematis Martil Sabuk yang Diberi
Pemberat

a b c
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Susunan martil-sabuk yang paling sederhana dilukiskan

pada Gambar 2.a. Jika pada ujung sebelah kanannya

ditarik dengan gaya P kg, maka pada keliling keping itu

akan timbul tahanan gesek, yang bersama-sama dengan

gaya P tadi akan dapat mengangkat blok-martil tersebut.

Jika dilepaskan, maka akan terjadilah pukulan martil ke

bawah.

Susunan martil-sabuk yang paling sederhana dilukiskan

pada Gambar 2.a. Jika pada ujung sebelah kanannya

ditarik dengan gaya P kg, maka pada keliling keping itu

akan timbul tahanan gesek, yang bersama-sama dengan

gaya P tadi akan dapat mengangkat blok-martil tersebut.

Jika dilepaskan, maka akan terjadilah pukulan martil ke

bawah.

Lewat perhitungan matematik yang agak rumit, maka gaya

hantam martil K disini menyadi 5,8 P. Dari kenyataan ini

ternyata, bahwa dengan gaya-tangan hanya dapat

diangkat berat-martil yang terbatas saja. Kerugian

lainnya adalah bahwa pada waktu martil itu jatuh, sabuk

tadi menyeret keping, sehingga oleh pukulan martil

menyadi berkurang kekuatannya, se-dangkan sabuk itu

sendiri akan menyadi cepat aus.

Oleh karena itu, sejak lama susunan martil sabuk itu dibuat

sedemikian rupa, sehingga pada waktu martil tadi jatuh

dari bloknya, sabuk tersebut diangkat dari keping. Hal ini

dapat dilakukan dengan mudah oleh rol-rol antar, lihat

Gambar 2.b dan Gambar 2.c.
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Supaya dapat digunakan berat martil yang lebih besar,

dipakailah martil sabuk, yaitu sabuk tadi dililitkan pada

sebuah keping (teromol). Keping lilitan ini dapat diputar

dan menjadi terlepas, dipasang pada poros-penggerak

dengan peralatan friksi (gesek), keping ter-sebut dapat

digerakkan oleh poros itu, sehingga berat jatuh terangkat.

Jika dilepaskan, maka terjadilah se-buah pukulan martil.

Mekanik dari sebuah martil menurut sistem ini seperti

diperlihatkan sebuah foto (Gambar 3).

Sebuah keping gesek, pelek B (perhatikan Gambar 2.c dan

Gambar 3) dipasang kokoh sekali pada poros. Me-lingkari ini

terdapat pita rim (baja tipis dengan lapisan kasar), ujung

pita rim ini di dekat C ditempatkan se-buah lengan, yang

bersama-sama dengan pelek H me-rupakan kesatuan yang

bulat.

Gambar 3: Sebuah Foto Martil Jatuh jenis
Martil Sabuk
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Pada pita rim, lengan C dan pelek H memutar bersama-

sama dengan poros, segera jika pita rim tadi dipasang-kan

melingkari permukaan B, sehingga martil terangkat.

Ini terjadi jika tali D ditarik, yang menyebabkan tuas E

bergerak ke arah poros itu. Tali ini dililitkan beberapa kali

melingkari sebuah tabung, yang dapat diputar terlepas

(lihat juga Gambar 2.c). Dengan demikian, maka

lengan  yang  dipasangkan  pada  sabuk  di C,

menyadi terangkai dengan keping gesek dan pita rim A

yang dililitkan melingkari pada keping H dan

menyebabkan martil menjadi terangkat.

Jika sengkang-gantung yang berada di bawah tali D

dihentikan pada ketinggian tertentu, maka jika pita-rim

tadi terus dililitkan ke atas, bagian tali diantara tuas dan

poros akan memanyang, tali-pita tersebut menyadi lepas

dan berat-jatuh itu tertahan lagi.

Jadi blok-martil itu tetap melayang dan hanya turun atau

naik, jikaa sengkang-gantung tersebut digerakkan ke atas

dan ke bawah saja. Dengan demikian diperoleh

pengaturan yang sangat peka. Pada martil-martil yang

dibuat terbaru, pukulan itu (tinggi-jatuh martil) dapat

diatur sesukanya pada pesawat yang otomatis (yaitu

sejumlah pukulan-pukulan yang berturut-turut).

(2) Martil friksi (gesekan, atau martil papan)

Jika berat-jatuh itu ditempatkan di bawah sebuah papan,

sedangkan papan ini berada d iantara dua buah rol, yang

salah satu diantaranya (atau mungkin kedua-duanya) dapat

digerakkan, maka pada waktu rol-rol tadi digerakkan
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mendekati satu sama lainnya, papan tersebut akan

bergerak ke atas karena adanya gesek-an (lihat Gambar

4). Pengaturan disini kadang-kadang  dibuat sedemikian

rupa, sehingga rol-rol tadi se-nantiasa dapat ditekan oleh

sebuah pegas. Dengan menekan sebuah tuas atau anak-

tangga-kaki, papan tersebut dilepaskan dan menyusul

kemudian pukulan martil. Jika telah sampai pada tinggi

puncaknya,  maka

Gambar 4: Sebuah Skematis Martil Friksi (Gesek)
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blok-martil itu menyinggung sebuah pasak, sehingga

mekanik penekanan diturunkan kembali dan blok itu tidak

dapat naik lebih tinggi lagi. Jika papan tadi dibuat dengan

ukuran tebal, semakin tipis di bagian bawahnya, maka

blok-martil akan dapat dipertahan-kan melayang pada

tiap-tiap tinggi yang dikehendaki, yaitu dengan memasang

sistem batang-batang pe-nekanan itu sampai tidak dapat

bergerak.

Sebuah foto dari mesin tempa jenis martil friksi seperti

terlihat pada Gambar 5.

Gambar 5: Sebuah Foto dari  Martil Friksi (Gesek)
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Pada kenaikan yang lebih tinggi, maka tebal antara keping-

keping tadi akan menyadi berkurang, sehingga oleh

karenanya tidak akan terjadi penjepitan lagi.

Huruf l pada bagan martil (lihat Gambar 4), adalah berat

martil tadi, yang dipasangkan pada sebuah papan k, dan m

adalah landasan, f adalah rol yang digerakkan,

sedangkan e adalah rol yang dapat digeserkan. Peng-

geseran ini dilakukan oleh dua buah batang eksentrik c,

yang menangkap melingkari keping-keping ek-sentrik b,

yang ditempatkan kokoh pada poros a.

Poros ini dapat diputar oleh tuas d, yang juga dipasang

kokoh pada poros a. Jika handel h atau anak-tangga-kaki v

kini ditekan ke bawah, maka g akan menarik tuas d ke

bawah, sehingga e memutar ke kanan dan berat-martil

itu akan jatuh.

Gambar 5 melukiskan sebuah martil friksi ini, yang dibuat

untuk pekerjaan otomatis. Untuk ini telah dipasangkan

sebuah batang yang berbentuk silinder (di muka hantaran

kanan), yang pada waktu menurun (karena berat-sendiri)

akan menekan rol-rol tadi, sehingga papan itu menyadi

terangkat. Kejadian ini berlangsung terus, sampai berat-

martil tadi yang diperlengkapi dengan nok menonjol,

menekan pada sebuah nok yang ditempatkan pada batang

tersebut, sehingga batang ini turut dibawa sampai rol-rol

tadi berada dalam jarak yang sedemikian jauhnya terhadap

satu sama lainnya, sehingga berat-martil itu jatuh.
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Sebuah palang yang menangkap di bawah batang tadi,

membuat supaya batang itu jangan sampai jatuh

bersama-sama dengan berat-martilnya. Barulah jika telah

berada dalam kedudukannya yang terendah, blok-martil

yang dilengkapi dengan bingkai menonjol itu, akan

menekan palang ini keluar, sehingga oleh karenanya

batang tersebut dapat menurun dan berat-martil itu

terangkat kembali.

Berat-jatuh pada martil-martil ini berkisar antara 50 sampai

300 kg, kecepatan-angkatnya 0,8—1,2 m/detik.

Untuk mencegah keausan, melintasi papan tersebut

ditempatkan pena-pena kayu, sehingga peluncur-pe-luncur

itu berjalan pada kayu yang seratnya tegaklurus pada jalan

luncurannya.

Martil macam ini dulu biasanya digunakan pada industri

pembuatan pesawat-pesawat terbang untuk pekerjaan

mengempa (pengepresan) pelat-pelat dan juga untuk

pekerjaan kempa lainnya serta penempaan bahan atau

hasil cor-coran. Dengan pekerjaan-kempa itu dapat

diperoleh bentuk-bentuk yang lebih sulit dari pada yang

dapat dicapai dengan cara bekerja mana-pun juga,

sehingga oleh karenanya dapat dibuat bagian-bagian

mesin yang ringan akan tetapi yang kuat seperti bagian-

bagian motor dan mobil.

c). Martil-martil pegas dan martil udara

Pada martil-martil ini, blok-martil tersebut digerakkan oleh

mekanik-engkol. Jika blok tadi langsung digerakkan ke
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atas dan ke bawah oleh batang-penggerak, maka benda-

kerja itu hanya terpukul dengan kecepatan yang rendah

saja, sehingga martil tadi sebenarnya tidak akan menim-

bulkan akibat pukulan-pukulannya. Oleh karena itu maka

disisipkan sebuah benda yang kenyal, yakni sebuah pegas

baja atau bantalan-udara. Karena itulah maka martil-matil ini

dibeda-bedakan menjadi martil-matil-pegas dan martil-matil-

udara.

(1) Martil pegas, lihat Gambar 6

Martil itu (Gambar 6) digerakkan dari sebuah poros-

transmisi. Dengan cara menekan anak-tangga-kaki d ke

bawah, maka sabut-mesin akan ditegangkan oleh

perentang e dan martil itu mulai bergerak.

Untuk menyesuaikan pegas-penggerak pada tebal benda-

kerja itu, maka titik-pusat pegas a yang berada dimuka

pegas tadi dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara

mengatur tuas c. Berat-martil sendiri ber-gerak dalam

sebuah hantaran.

Gambar 6: Skematis Martil Pegas-pegas Daun
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Cara kerja martil ini sebagai berikut. Jika blok-martil

terletak di atas landasan, maka engkol berada di atas-nya.

Jika engkol ini turun, maka blok-martil tersebut baru naik,

dan tegangan-pegas telah bertambah sebanding. Pada

waktu blok-martil tadi naik, mula-mula tegangan-pegas

karena lebih lanjut bergeraknya engkol itu, lebih bertambah,

blok tersebut dengan kecepatan yang makin besar naik

dan tetap meninggi.

Jika engkol tadi telah turun kembali, sampai tegangan-

pegas yang makin menjadi besar itu membalikkan blok-

martil tersebut dan dengan kecepatan yang sangat besar

melemparkannya ke bawah. Selama blok-martil tadi

dijatuhkan, ujung kiri pegas itu bergerak pula ke bawah.

Jadi pegas itu belum direntangkan kembali dan pengaruh

pukulan martil belum direm (dihenti-kan). Selama kurun

waktu yang singkat, blok-martil tersebut berdiam di atas

benda-kerja itu, ini yang di-namakan pukulan melekat.

Dengan sedikit banyak menekan sengkang-kaki tadi, sabuk-

mesin itu sedikit-banyak direntangkan. Saat te-gangan

sabuk tadi dikurangi, pada sabuk terjadi slip sedikit dan

pukulan-pukulan martil itu menjadi ber-kurang. Dengan

berkurangnya jumlah pukulan-pukulan itu, kekuatan

pukulan pada semua martil-pegas ber-kurang pula. Hal ini

menyebabkan tertimbunnya tenaga-gerak dan dapat

mengurangi dari blok-martil yang makin lama makin cepat

bergerak ke atas itu, pada pegasnya, sehingga pelemparan

blok-martil ke bawah tidak begitu kuat. Ini yang disebut

sebagai titik-pertentangan dari martil-matil pegas terhadap

martil-martil jatuh dan martil-martil gagang.
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Perkembangan selanjutnya telah berhasil membuat

konstruksi khusus yang ditambahkan kepada martil-martil

jatuh yang telah ada, sehingga martil-martil jatuh semacam

itu memperoleh pula sifat-sifat yang dimiliki oleh martil-

martil pegas. Pada waktu blok-martil bergerak ke atas,

dua buah plunyer-udara (torak udara) ditekankan ke bawah

yang menyebabkan bahwa blok tersebut umpamanya hanya

harus diangkat sampai-setengah dari tinggi-jatuhnya saja

dan untuk memukul benda-kerja bersangkutan dengan

kecepatan yang sama besarnya seperti halnya jika blok

itu diangkat sampai seluruh tinggi-jatuhnya. Dengan

demikian maka jumlah pukulan-pukulan dengan martil tadi

dapat diperbanyak.

(2) Martil udara-pegas, lihat Gambar 7

Gambar 7: Skematis dari Martil Pegas-Udara



22

Martil-martil ini biasanya dinamakan martil-martil-udara (pneumatic

hammer). Sejumlah udara di dalam sebuah silinder yang

ditempatkan di antara dua buah torak pada martil ini, bekerja

semacam pegas pada martil-pegas.

Pada martil-matil-udara yang banyak sekali digunakan silinder-

siliner-udara dan martil ditempatkan berdam-pingan, sedangkan

sebuah sorong yang dapat diputar akan mengatur hubungan

antara kedua silin-der ini (perhatikan Gambar 7). Blok-martil,

merangkap torak, mempunyai penampang segi empat panjang,

sehingga ruang yang ditimbulkan oleh semacam ke-ausan dengan

mudah dapat ditiadakan (Gambar 8).

Tekanan-kompresi yang ditimbulkan oleh silinder-udara itu, akan

bertambah saat ruang udara itu dipadatkan dan menjadi lebih

kecil. Pengaturan itu tergantung kepada ditambah atau ditiadakannya

3 buah ruang yang tersendiri.

Rangka (frame) dari martil tersebut terdapat 3 buah kamar e, yang

oleh sorong d dapat diputar, dapat dihubungkan atau dilepaskan dari

hubungan silinder-udara. Untuk selanjutnya, keran ini tergantung

kepada kedudukannya, dapat bekerja sebagai katup-kempa atau

torak terhadap silinder-martil tersebut.

Gambar 8: Skematis Torak Martil
Udara
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Cara kerja martil ini sebagai berikut.

Pertama, torak-udara bergerak ke atas dan ke bawah dengan

teratur. Jika keran (valve) tadi diatur sebagai katup-torak, maka

udara yang berada di atas blok-martil itu akan diisap keluar. Tetapi,

saat terjadi pe-madatan yang menyusul setelah ini, blok-martil itu

tidak dapat kembali lagi. Dengan demikian maka blok-martil

tersebut tetap berada dalam kedudukannya, yaitu posisi tertinggi

(terangkat).

Kedua, jika keran itu diputar sedikit, maka salah sebuah ruang yang

ada dalam rangka-martil ditutup, dan jalan untuk memasuki

silinder-martil terbuka sedikit, se-hingga udara yang dipadatkan

untuk sebagian besar mengalir ke ruang-ruang yang masih

terbuka. De-ngan memutar keran itu lebih lanjut, maka kini

mulai timbul kerja-isap dan kempa di atas blok-martil tadi yang

akan bertambah. Jika keran tadi diputar lebih lebar lagi, maka

semua udara yang dipadatkan itu mengalir ke silinder-martil.

Dengan demikian, maka dapat diatur apakah martil tersebut harus

memberi pukulan yang ringan atau yang lebih kuat.

Ketiga, jika keran itu diatur sebagai katup-kempa, maka udara

hanya dapat mengalir ke silinder-martil, tetapi tidak dapat

kembali ke tempat asalnya. Dengan demi-kian, maka tukang

tempa besi dapat menahan sebuah benda-kerja dengan martil

itu.

Pengaturan keran-pengatur itu dilakukan dengan me-nekankan

sebuah sengkang-kaki atau dengan meng-gerakkan sebuah tuas.

Torak b dalam kedudukkannya yang terbawah membuka sebuah

saluran (tidak dilukiskan di gambar), sehingga tekanan udara luar
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dapat diatur. Jika torak ini bergerak ke atas, maka melalui katup r

udara terus menerus keluar lagi, sampai saluran r dilewati oleh

udara tadi, artinya sampai katup tersebut tertutup. Setelah ini

mulailah pemadatannya.

Jika martil udara dan silinder telah mengalami keausan sedemikian

besarnya, sehingga menjadi habis, maka martil tadi hanya akan

memberi pukulan-pukulan yang kurang kuat. Kendala ini untuk

sementara dapat di-tiadakan tanpa memerlukan biaya perbaikan

yang mahal. Caranya hanya dengan memindahkan rumah-katup r

ke bawah, sehingga kompresi menjadi lebih besar lagi.

Jika ada sebuah benda kerja yang harus ditahan, jadi sorong

pengatur harus bekerja sebagai ketup-kempa, maka untuk

keperluan ini kadang-kadang dipakai katup-kempa tersendiri, yang

telah dibuat dalam ujung sorong pengatur tadi.

Pada martil jenis ini yang kecil, mempunyai ujung martil bulat, yang

diratakan hanya pada satu sisi saja. Penem-patan miring dari ujung

martil ini dan landasan karena mempunyai alasan tertentu. Oleh

karenanya tukang tempa besi dapat menempatkan arah

memanjang benda-kerja tadi menyiku pada ukuran lebar yang

terbesar dari landasan, tanpa terhalangi oleh rangka martil.  Hal ini

perlu  pada pekerjaan  yang dinamakan

membentangkan, yaitu menempa dalam arah meman-jang. Pada

sistem penggerak dengan motor-listrik harus dipakai transmisi

sabuk-mesin, mengingat akan tahan-an-tahanan yang kerap kali

berganti-ganti.

Martil dari jenis ini (lihat fotonya di Gambar 9), dibuat dengan berat-

martil sebesar 75—250 kg. Landasan pada martil ini mendapat

penyanggaan tersendiri, jadi lepas dari rangka martil.



25

Martil ini dibuat di Beche &Grohs Huckes-wagen. Tetapi

martil Beche sendiri yang banyak dipakai seperti terlihat

pada Gambar 10. Dari skematisnya dapat dilihat, bahwa

ruang yang ada di atas torak-udara-diferensial II, dihu-

bungkan dengan ruang IV melalui sebuah sorong yang

bulat. Ruang di bawah torak-udara I berhubungan

dengan ruang III, yang terjadi pada waktu blok-martil

naik di antara potongan hantaran dan leher pada ba-gian

yang bergerak, yaitu b, juga di antaranya terdapat

sebuah keran-pengatur

Gambar 9: Sebuah Foto dari Martil Pegas-Udara
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Dengan demikian, ma-ka pada waktu torak-udara menurun,

serentak timbul tekanan-udara di bawah dan kerja-isap di atas

leher tadi. Jika torak-udara itu naik, maka terjadilah keba-

likannya. Jika bidang atas blok-martil telah melewati sorong-putar

paling atas, maka  udara  yang berada di atasnya dipadatkan,

sehingga oleh karenanya akan terbentuk sebuah bantalan-

penyangga untuk melin-dungi tutup-silinder, sedangkan saat

martil tersebut memukul ke bawah, berat-martil tadi lebih keras

lagi dilemparkan ke bawah. Tekanan-kompresi yang agak tinggi

ini jadi tidak terdapat dalam silinder-udara, sehingga hal ini

merupakan suatu keuntungan yang besar.

Dalam kedudukan yang tertinggi dan terbawah oleh saluran-

saluran kecil (tak terlihat digambar), terdapat hubungan antara

ruang-ruang yang berada di bawah serta di atas leher b dengan

udara-luar. Oleh sebab itu, maka saat pukulan dengan martil itu

dilakukan, berat-martil tersebut

       Gambar 10: Skematis Martil Udara dari Beche
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dilepaskan sebentar saja, dan ini dinamakan pukulan melekat.

Selanjutnya, cara kerja kedua keran-pengatur yang se-rentak

digerakkan itu, kurang lebih sama seperti yang telah diterangkan

pada martil-pegas. Keran-pengatur yang tersendiri gunanya adalah

untuk mengusahakan agar supaya sedikit-dikitnya dikeluarkan

tenaga tanpa pembebanan dan penghentian alat-penggerak.

Pelumasannya dilakukan secara otomatis dengan tekan-an. Ia

menetes melalui sebuah lubang silinder masuk kedalam potongan

hantaran, tetapi oleh dua buah kepingan yang dapat menahannya,

sehingga tidak dapat berputar.

Dengan martil-martil ini dapat pula dilakukan hanya satu pukulan

saja. Hal ini penting bagi pekerjaan tempa dalam bahan-bahan

cor-coran.

Gambar 11 memperlihatkan potret sebuah martil-Beche yang

mempunyai berat-jatuh 750 kg dan usaha efektif sebesar 20 – 40

kgm setiap pukulannya. Pada bentuk yang lebih kecil usaha ini

hanyalah 53 kgm.

Gambar 11: Sebuah Foto dari Martil Beche
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Ini dapat diukur dengan menumpukan sebuah silinder timbel

dengan satu pukulan dan hasil yang diperoleh kemudian

dipersamakan dengan hasil pada blok-martil yang jatuh secara

bebas.

Untuk penempaan pada bahan cor-coran, martil-udara yang

biasa tidak begitu tepat. Untuk pekerjaan se-macam ini, yang

lebih ringan, dari perusahaan Beche telah melengkapi martil-

udara buatannya yang biasa dengan sebuah rangka yang lebih

berat dan memberi hantaran yang kuat kepada blok-martil

tak jauh di atas landasannya. Sedangkan untuk pekerjaan-pe-

kerjaan yang lebih berat, perusahaan tadi telah membuat

bentuk-bentuk martil yang khusus diguna-kan untuk itu.

Berlainan dengan martil-martil udara untuk pekerjaan-tempa

biasa, landasan tersebut ditinjau dari sudut konstruksi,

mempunyai kedudukan yang tetap ter-hadap blok-martil.

Perusahaan ini membuat bentuk martil tadi dengan berat-jatuh

sampai 500 kg. Penggeraknya oleh sebuah motor-listrik yang

berputar cepat dan telah dilengkapi dengan transmisi-sabuk-

mesin-V (vee-belt) pada per-pindahan roda-gigi yang

ditambahkan padanya. Untuk berat-jatuh yang melebihi 400 kg,

hanya dengan peng-gerak langsung melalui perpindahan roda-

roda gigi sistem kerja ganda.

Suatu keuntungan dan martil-udara jika dibandingkan dengan

martil-martil jatuh untuk pekerjaan-tempa semacam ini adalah,

bahwa disamping pukulan terus-menerus yang cepat,

terdapat juga kemungkinan untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan persiapan pada benda-kerja sebelumnya, yaitu

kadang-kadang dengan hanya pemanasan sekali saja.
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d). Martil-martil uap

Pada martil ini, berat-jatuhnya langsung diangkat oleh tekanan-uap.

Martil-martil tersebut dapat dibedakan menjadi: (1) yang kerja

tunggal, yaitu blok-martil  jatuh secara bebas, (2) dan yang kerja

ganda, yaitu berat-jatuh tadi juga dilemparkan ke bawah oleh

uap (uap atas).

Pada martil sistem Nasmyth (lihat Gambar 12), blok-martil itu

dihubungkan oleh batang-torak dengan torak-uap, yang bergerak

ke atas dan ke bawah di dalam sebuah silinder.

Blok-martil itu sendiri bergerak di antara hantaran-hantaran.  Uap

dimasukkan  di bawah  torak tadi,  hal ini

akan menyebabkan blok-martil tersebut terangkat. Se-telah ini uap

tadi ditutup. Jika dikehendaki memukul dengan martil itu, maka

uap tersebut dikeluarkan dari silinder. Dalam kedudukan tertinggi

diperoleh sebuah bantalan-udara dengan menutup lubang-lubang

itu. Ter-penting pada martil macam ini

Gambar 12: Skematis Martil Uap dari
Nasmyth
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adalah berat-jatuhnya besar, batang-toraknya ringan, dan tinggi-

jatuhnya be-sar pula.

Martil uap yang lain adalah Daelen, mempunyai bentuk serupa

dengan martil-Nasmyth. Uap digunakan untuk mengangkat blok-

martil tadi, setelah itu dimasukkan di atas torak-uap untuk

mempercepat jatuhnya blok-martil tersebut. Oleh karena itu,

maka batang-toraknya dibuat lebih tebal. Bukan saja untuk

memperoleh ke-kuatan, mengingat tenaga-hisapnya, melainkan

juga karena uap yang berada di atas torak tadi harus mempunyai

isi lebih besar dari pada yang berada di bawahnya, sehingga

diharapkan dapat terjadi suatu ekspansi (pengembangan uap).

Juga bentuk-martil tersebut dewasa ini telah terdesak oleh martil-

martil yang telah dilengkapi dengan uap atas baru. Pada martil-

martil yang terakhir ini berat-jatuhnya lebih kuat dan cepat

dilempar ke bawah. Bentuk martil ini pada umumnya seperti

nampak pada Gambar12, tetapi tanpa lubang-lubang pada bagian

atas di dalam silinder.

Uap tadi harus diatur secara giliran oleh sebuah alat-pembagi

untuk masuk di bawah dan di atas torak tersebut. Alat ini dapat

dilayani dengan tangan atau dengan mesin. Pada umumnya

pelayanan dengan mesin itu tidak dapat dipakai untuk martil-

martil yang berat (berat jatuhnya 1000 kg atau lebih), karena jenis

peker-jaan yang berat ini membutuhkan pukulan-pukulan ter-

sendiri saja, yaitu terdapat kemungkinan untuk meng-adakan

pengawasan lebih baik atas benda-kerja yang sedang

ditempanya.

Martil-martil uap itu dibuat dalam berbagai ukuran, mulai dari 50

kg dengan tinggi-jatuh 15 cm sampai 20000 kg dengan tinggi-

jatuh 2 hingga 3 m. Yang pertama ha-nya dilaksanakan untuk
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pengaturan otomatis saja se-hubungan dengan banyaknya

pukulan-pukulan yang dapat dilakukannya (200 sampai 500 tiap

menit), sedang-kan yang lebih berat yaitu ± 1000 kg dengan

peng-aturan tangan dan otomatis.

Jumlah pukulan dan kekuatan pukulan bagi berbagai martil itu

bukan saja berbeda-beda besarnya, melainkan juga dapat diatur

pada batas-batas yang luas untuk martil yang sama. Ini

merupakan suatu keuntungan yang besar pada martil-martil-uap

terhadap martil-martil lainnya yang digerakkan dengan tenaga

mesin.

Pada martil-martil dengan berat-jatuh sampai ± 1000 kg,

pengaturan otomatisnya adalah sedemikian rupa, hingga gerak

teratur dari alat-pembaginya didapatkan dari blok-martil. Akan

tetapi, selain hal itu, kecuali pada martil-martil yang sangat kecil,

pengaturan otomatis dapat dipengaruhi hanya dengan tangan,

sehingga kekuatan dan jumlah pukulan-pukulan tersebut dengan

segera dapat dirubah. Selanjutnya dengan martil tadi dapat

dilakukan pula pukulan-pukulan tunggal, menahan berat-jatuhnya

dalam kedudukan yang tertinggi dan menahan supaya blok-martil

itu tetap menekan pada benda-kerja tersebut.

Sebagai alat-pembagi uap, biasanya dipakai sorong-torak. Sorong-

torak ini adalah bebas sehingga mudah sekali digerakkan dengan

tangan. Dengan memberi himpitan-himpitan (kelebihan mulut)

pada sorong-sorong ini, maka akan diperoleh kerja-ekspansi

untuk pemakaian uap yang ekonomis, sedangkan di atas dan di

bawah torak tersebut terdapat keempat tahapan; yaitu: peng-isian,

ekspansi, pengeluaran, dan kompresi, sebagai-mana halnya pada

silinder dari  mesin-uap torak.
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Jika kini dipindahkan sebuah sorong sepanjang batang-sorong tadi

pada gerak naik-turun yang untuk selanjut-nya sama, maka oleh

karenanya himpitan-himpitan ter-sebut sebenarnya menjadi

dirubah.

Jika umpamanya sebuah sorong pengisian-luar pada sebuah martil-

uap dipasang lebih atas pada batangnya, maka himpitan-masuk-

atas diperlebar, sehingga saat masuknya uap dapat dihambat.

Pada bagian bawah dari torak tadi himpitan-masuknya diperkecil

sehingga saat masuknya uap dapat dipercepat. Jadi blok-martil itu

lebih dulu ditangkap dan digerakkan ke atas lagi, yang dapat

berakibatk bahwa martil itu akan mempertinggi gerak naik-

turunnya.

Serentak dengan ini, himpitan-buang yang berada di bawah torak

itu diperbesar, jadi proses kompresi dapat dipercepat, yang

menyebabkan bahwa berat-martil itu lebih dulu ditangkap

daripada waktunya.

Jika sorong tadi dipindahkan ke bawah sepanjang batang tersebut,

maka terjadilah kebalikannya, yaitu martil akan bergerak lebih

dekat kepada landasan (paronnya).

Hal ini dilaksanakan pada martil buatan Brinkmann (lihat Gambar

13).
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Tetapi di sini bukan sorong itu dipindahkan pada batang,

melainkan diperoleh efek yang sama dengan mengatur titik-engsel

lebih tinggi atau rendah pada mekanik-penggerak-sorong (lihat P,

pada Gambar 13).

Jadi dengan cara demikian itu kekuatan-pukul martil dapat diatur dan

disesuaikan dengan ukuran-ukuran benda-kerja yang bersangkutan.

Banyaknya pukulan-pukulan itu diatur dengan keran-uap yang

berada di muka sorong-pembagi.

Sebuah martil dengan berat-jatuh 1000 kg telah dibuat oleh pabrik

Massey (lihat Gambar 14).

Gambar 13: Skematis Martil Uap dari Brinkmann
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Pabrik tersebut telah melengkapi martil-martil buatan-nya yang

mempunyai berat-jatuh 25—150 kg dengan gabungan pengaturan

otomatis dan tangan, dari 200—600 kg, dengan kedua pengaturan

tadi yang bebas terhadap  satu  sama  lainnya  dan  martil-martil

yang

berat sampai 1250 kg hanya dengan pengaturan-tangan. Akan tetapi

pada semua martil-martil itu penutupan-uap dilakukan tetap pada

waktunya, yaitu sebelum blok-martil mencapai kedudukan tertinggi

(puncak), jadi hal ini dilakukan secara otomatis.

Alat-pembagi uap pada martil ini adalah sorong-bos pengisian dalam

yang telah dilengkapi dengan lubang-lubang istimewa. Sorong ini

pada martil (lihat pada Ggambar 14), digerakkan naik-turun oleh

tuas yang besar dan bekerjanya adalah serupa dengan sorong-

torak yang biasa.

Jika sorong itu diturunkan, maka uap masuk ke dalam bagian bawah

dari torak tersebut guna mengangkat blok-martil. Pada suatu jarak

sebelum blok-martil itu mencapai kedudukan puncak, blok tersebut

menekankan tuas yang berbentuk pedang itu ke samping, sehingga

Gambar 14: Skematis Martil Uap dari Massey
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kepada sorong tadi diberi gerak memutar. Dengan demikian uap

menjadi tertutup, kemudian uap itu memuai (ekspansi), serentak

dengan ini keran-buang pada bagian atas ditutup, sehingga oleh

karenanya terjadilah kompresi. Tetapi, untuk kedua fungsi ini

ditinggalkan dua buah lubang yang sangat kecil untuk

mengusahakan agar martil tersebut tetap dapat dipertahankan

dalam kedudukan itu, yaitu suatu kondisi yang tidak akan dapat

tercapai karena terdapat bocoran sepanjang torak tadi, sehingga

uap dapat menghembus keluar.

Jika sorong itu diangkat, maka uap masuk di atas torak tersebut,

blok-martil turun dan ditengah-tengah langkah, sorong tadi terputar

karena tuas yang berbentuk pedang itu dikembalikan lagi dengan

menggunakan ekspansi tadi, maka pemakaian-uap dapat diperkecil.

Pada kedudukan khusus dari tuas yang dapat dilayani oleh tangan itu,

lubang-lubang khusus yang terdapat di dalam sorong tersebut

mengakibatkan martil itu mene-kan kepada benda-kerja, sehingga

benda-kerjanya itu dapat ditahan.

Mencermati Gambar 14, maka terdapat susunan sebuah pengaturan

secara otomatis. Sebuah tuas yang lengkung terus-menerus

menyinggung blok-martil, sehingga di-peroleh gerak sorong yang

dipaksa. Tambahan pula, pengaturan ini dapat dipengaruhi dengan

tangan, oleh karena jika tuas M digerakkan, maka titik putar itu dapat

dirobah. Sebuah pegas L menyebabkan bahwa J terus-menerus

menekan kepada sebuah roda kecil yang dipasang pada blok-martil

tersebut.

Landasan sebuah martil yang digerakkan dengan mesin selalu terdiri

paling sedikit atas dua bagian, yaitu bagian atas yang dapat diganti,

landasan yang sebenarnya, dan di bawahnya yang disebut khabotte,

yang terutama me-rupakan ukuran berat yang diharuskan itu.
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Dahulu, rangka-martil dan khabotte dilengkapi dengan landasan-

landasan terpisah. Selanjutnya pada waktu itu orang berpendapat,

bahwa landasan khabotte tadi harus diberi penyanggaan yang

kenyal dan untuk ini di bawah khabotte tersebut diletakkan satu

atau dua lapisan balok-balok, yang bertujuan supaya batang-torak

tadi dapat dilindungi dari pukulan-pukulan yang keras. Tetapi

kemudian disadari, bahwa dengan cara demikian itu tidak selalu dapat

dipertahankan kedu-dukan yang tepat dari arah martil ke

landasannya. Tentu hal ini akan sangat merugikan bagi hantaran

blok-martil.

Pada penempaan yang biasa sering kali terdapat pukul-an-pukulan

pada satu sisi saja yang dapat menyerong-kan posisi landasan

khabotte itu. Selanjutnya landasan itu lambat laun akan turun,

tentunya hal ini sangat tidak baik bagi landasan martil sendiri,

sehingga lama-kelamaan martil tersebut akan menjadi miring.

Akhirnya kedudukan arah martil ke landasan akan tidak tepat lagi.

Akhirnya, bantalan atau landasan yang kenyal tidak dapat diijinkan

pula pada pengerjaan-tempa semacam ini, karena pukulan martil itu

harus cukup keras untuk menghasilkan bahwa logam yang ditempa

pada pe-kerjaan ini harus dapat mengisi seluruh bentuk tersebut.

Dengan demikian, maka jumlah pukulan-pukulan martil itu dapat

dikurangi, sedangkan panas benda coran tersebut berkurang pula.

Oleh karena itu diambil solusi bahwa kedua landasan tadi

digabungkan dan di antara khabotte dan beton landas-an itu hanya

diletakkan sebuah lapisan bulu-kempa (semacam landasan

gabungan) yang tebal saja.
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e). Martil-martil untuk menempa dengan bentuk-bentuk

Pembuatan barang-barang konstruksi tempa secara besar-besaran

menyebabkan bahwa penempaan kini menjadi harus diperhatikan.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang beratnya, Pabrik Beche &

Grohs telah membuat martil untuk tuntutan pekerjaan macam ini

(lihat Gambar 15).

Berat-jatuh martil itu bergerak di antara hantaran-han-taran,

sedangkan di bagian bawah, pada mesin tersebut telah dipasang

silinder-silinder pengangkat.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, pabrik itu telah

membuat konstruksi martil seperti Gambar 16. Pa-da martil ini

sebagaimana halnya dengan martil pada Gambar 15 itu, digunakan

udara atau uap sebagai gaya-penggerak palunya.

Gambar 15: Skematis Martil Uap dari Beche &
Grohs



38

Pada martil-penempa dengan bentuk yang berganda ini, martil dan

landasannya bergerak saling dekat-mendekati. Gaya-gerak pada

mesin ini didapat dari uap atau udara yang dikempa (udara

dipres = angin, pneumatik).

Ide dasar saat mengkonstruksi martil-martil ini adalah supaya tenaga

landasan, yang jika tak ada, akan hilang itu, kini dapat dikerahkan

sehingga bermanfaat bagi pe-ngerjaan-tempa. Martil itu dapat

menghasilkan langkah sepanjang 2 X 450 mm, sedangkan berat

seluruhnya dari blok-martil dan torak (baja-tuang yang merupakan

kesatu-an bulat) adalah 6 ton. Hubungan antara martil dan

landasan terdiri atas sejumlah lembaran dan lapisan baja tipis

(kurang lebih 30 potong, tebal 0,3—0,75 mm dan lebar 70—150

mm, tergangtung dari besar martil). Kabel-kabel baja tidak dapat

Gambar 16: Skematis Martil Uap dari Beche & Grohs untuk
Pekerjaan sangat Besar
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digunakan untuk hubung-an-hubungan ini. Martil ini digunakan

pada sebuah pabrik baja untuk menempa poros-poros-engkol pada

perusaha-an mobil.

Martil tersebut setiap jamnya dapat menghasilkan 50 potong poros-

engkol, dan ini ternyata tidak menimbul-kan kesulitan-kesulitan

berarti. Yang menarik perhati-an pada martil ini adalah

rangkanya dari baja yang dilas. Namun demikian martil-martil

uap tersebut ha-nya dibuat sampai berat-jatuh kurang lebih 20 ton

saja, sedangkan pekerjaan-tempa yang lebih berat dapat

dilaksanakan dengan penekan sistem hidrolik (yaitu sampai

penekanan 10 000 ton).

c. Rangkuman materi pelajaran 1

Seperti halnya pada peralatan menempa secara mekanik, maka

rangkuman untuk materi pelajaran ini dimulai dari:

1) Dapur tempa ada dua macam, yaitu: memakai bahan bakar

gas, dan arang kayu atau arang kokas.

2) Beberapa peralatan tempa secara mekanik ini adalah: alat

penjepit besi panas (smith tang) untuk kerja tempa, dan

palu-palu tempa secara mekanik (martil-martil tempa atau

mesin-mesin tempa).

Mesin-mesin tempa dapat dimulai dari:

a). Martil-martil gagang, dari jenis muka dan ekor (lihat

     Gambar 1).

b). Martil-martil jatuh, yaitu:

(1) Martil sabuk mesin, lihat Gambar 2

(2) Martil friksi (gesek), lihat Gambar 4

c). Martil-martil pegas dan martil udara, yaitu:

(1) Martil pegas daun, lihat Gambar 6

(2) Martil pegas udara, lihat Gambar 7
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(3) Martil udara dari Beche, lihat Gambar 10

d). Martil-martil uap, yaitu:

(1) Jenis kerja tunggal

(2) Jenis kerja ganda

Berdasarkan pabrik pembuatnya yang sekaligus dapat

menjadikan nama pada marti-martil yang dibuatnya,

yaitu:

(1) Martil uap dari Nasmyth, lihat Gambar 12

(2) Martil uap dari Brinkmann, lihat Gambar 13

(3) Martil uap dari Massey, lihat Gambar 14

e). Martil uap untuk menempa dengan bentuk-bentuk,

     yaitu dari Beche & Grohs (Gambar 15 dan Gambar 16)

d. Tugas 1

Lakukan pengamatan kepada fasilitas kerja tempa secara mekanik

(mechanical forging) di bengkel praktek kerja tempa atau bengkel

latihan praktek yang sudah lengkap dengan berbagai mesin-mesin

tempa. Jika perlu, kalian juga dapat pergi ke perpustakkan guna

melengkapi data atau mencari informasi khususnya yang

berhubungan dengan mesin-mesin tempa. Catatlah dan identifikasi

hal-hal yang penting guna melakukan rencana tes formatif untuk

materi pelajaran ini.

e. Tes formatif 1

1) Sebutkan macam dapur tempa berdasarkan jenis bahan bakar yang

digunakan berikut ciri-ciri pokoknnya.

2) Sebutkan mesin-mesin tempa secara mekanik. Masing-masing mesin

tempa harus diterangkan ciri-ciri khusus dan harus kegunaannya.
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f. Kunci jawaban tes formatif 1

1) Macam dapur tempa berdasarkan jenis bahan bakar yang

digunakan untuk kerja tempa ada dua, yaitu:

a) Dapur tempa dengan sumber api dari gas terbakar, atau dapur

gas. Bahan bakar yang digunakan adalah jenis gas LPG (Liquid

Petroleum Gas). Gas LPG disemburkan lewat sebuah nozel.

Bersamaan itu pula dihembuskan angin dari sebuah kompresor

udara se-hingga terjadi pembakaran hebat, yang memungkin-kan

menjadikan bara api hebat pula dan dapat me-manaskan besi yang

sedang ditempa hingga warna merah pijar.

b) Dapur tempa dengan sumber api dari bahan bakar arang kayu atau

arang kokas. Untuk permulaan pe-nyalaan bisa dilakukan dengan

membakar kertas atau diberi minyak tanah secukupnya. Setelah

arang kayu atau arang kokas sedikit terbakar, kemudian dihem-

buskan udara dari sebuah kipas berputar atau kom-presor. Untuk

tukang-tukang tempa yang masih kon-vensional dan tradisional,

hembusan angin ini hanya menggunakan dua buah tabung kayu

yang telah di-pasangi torak (piston) kayu juga, kemudian torak

digerakkan secara bolak-balik (resiprokal). Ada kala-nya hanya

sebuah kantong dari kulit yang dapat di-kempis dan digembungkan

untuk mendapatkan hem-busan udara.

2) Macam mesin-mesin tempa secara mekanik atau martil-martil

tempa dapat dimulai dari:

a). Martil-martil gagang, dari jenis muka dan ekor.  Dari

Gambar 1, kalian sudah dapat mempunyai gambaran bahwa

palu-palu atau martil-martil itu dapat ter-angkat dan harus

memukul benda kerja berdasarkan sebuah nok yang berputar.

Martil-martil ini termasuk generasi pertama.
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b). Martil-martil jatuh, yaitu:

(1) Martil sabuk mesin. Dari Gambar 2, kalian sudah dapat

menerangkan bahwa palu atau martil naik-turun berdasarkan

pengangkatan sebuah tali yang harus bergesekan pada sebuah

tromol. Dengan penarikan (pengangkatan) martil ke atas lewat

gaya P, kemudian martil dilepas lagi, maka akan terdapat

pukulan martil akibat martil tadi jatuh ke bawah.

Penjelasan ini dapat kalian perkaya dengan pe-ngetahuanmu

sendiri setelah kalian membaca secara seksama dari uraian

yang sudah ada. Begitu juga jika kalian sudah pergi ke bengkel

tempa yang juga sudah menemukan martil jenis ini.

(2) Martil friksi (gesek). Dari Gambar 4, kalian sudah dapat

menerangkan bahwa palu atau martil naik-turun berdasarkan

pengangkatan sebuah balok kayu K yang harus bergesekan

pada sebuah tro-mol juga. Kayu tersebut harus dibuat sedikit

agak tirus supaya mudah diangkat. Penyetelan untuk

pengangkatan dan penjatuhan martil dilakukan oleh sebuah

tuas injakan V atau H.

Penjelasan ini dapat kalian perkaya dengan pe-ngetahuanmu

sendiri setelah kalian membaca secara seksama dari uraian

yang sudah ada. Begitu juga jika kalian sudah pergi ke bengkel

tempa yang juga sudah menemukan martil jenis ini.

c) Martil-martil pegas dan martil udara, paling tidak ada tiga jenis,

yaitu:

(1) Martil pegas daun.  Dari Gambar 6,  kalian  sudahdapat

menerangkan bahwa palu atau martil naik-turun

berdasarkan lentingan sebuah pegas (per) daun.

Penggerak utamanya adalah sebuah poros yang



43

digerakkan oleh sebuah transmisi, atau mungkin sebuah

motor listrik. Pada poros trans-misi itu terdapat sebuah

nok. Penjelasan ini dapat kalian perkaya dengan

pengetahuanmu sendiri setelah kalian membaca secara

seksama dari uraian yang sudah ada. Begitu juga jika

kalian sudah pergi ke bengkel tempa yang juga sudah

menemukan martil jenis ini.

(2) Martil pegas udara.  Dari Gambar 7, kalian  sudahdapat

menerangkan bahwa palu atau martil naik-turun

berdasarkan pemasukan dan penyedotan udara tekan

(angin) di atas silinder martil. Udara tekan (udara kempa)

ini diperoleh dari kompresi sebuah torak yang ada di

samping silinder martil. Pemasukan dan penyedotan udara

tekan diatur oleh sebuah katup (klep) dan dikendalikan

oleh semacam gagang yang harus diinjak oleh kaki tukang

tempa. Penggerak utamanya adalah se-buah poros atau

motor listrik yang harus me-mutar poros engkol pada

silinder penghasil udara tekan.

(3) Martil udara dari Beche.  Dari Gambar 10, kalian  sudah

apat menerangkan bahwa palu atau martil   jenis ini

merupakan pengembangan dari martil pegas udara

terdahulu (Gambar 7). Keuntungan dari penggunaan palu

Beche adalah bahwa jika berat martil dilepaskan sebentar

saja sudah dapat melakukan pemukulan yang keras yang

dinama-kan pukulan melekat.

d). Martil-martil uap yang dapat dibedakan menjadi:

(1) Jenis kerja tunggal, blok martil jatuh secara bebas
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(2) Jenis kerja ganda, berat jatuh martil dilempar ke bawah

oleh uap di atas silinder martil.

Berdasarkan pabrik pembuatnya yang sekaligus dapat

menjadikan nama pada marti-martil yang dibuatnya,

yaitu:

(1) Martil uap dari Nasmyth, lihat Gambar 12, dapat

dibaca kembali uraiannya di halaman 29.

(2) Martil uap dari Brinkmann, lihat Gambar 13, dapat

dibaca kembali uraiannya di halaman 33.

(3) Martil uap dari Massey, lihat Gambar 14, dapat di-baca

kembali uraiannya di halaman 34.

e). Martil uap untuk menempa dengan bentuk-bentuk,

     yaitu dari Beche & Grohs (Gambar 15 dan Gambar 16)

g. Lembar kerja (job sheet) dan Latihan 1

Alat dan bahan:

1) Seperangkat alat-alat tempa secara mekanik (termasuk jenis

martil-martil mekanik yang telah diuraikan) yang dapat

diobservasi dan diamati serta dicatat oleh peserta diklat.

2) Alat tulis secukupnya

3) Sebuah lembar cek list untuk peserta diklat digunakan sebagai

rambu-rambu pencatatan saat pengamatan.

Kesehatan dan keselamatan kerja:

1) Gunakan pakaian praktek standar

2) Ikuti prosedur kerja dengan benar, konsultasikan rencana

observasi dan pengamatan kepada instruktur.

3) Hindarkan hal-hal yang dapat merusakkan peralatan

4) Hati-hati dengan mesin-mesin tempa yang kalian jumpai dan

amati.
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5) Tempatkan semua peralatan dalam kondisi aman

Langkah kerja:

1) Siapkan beberapa alat dan mesin yang akan diamati

2) Amati bentuk dan spesifikasi dari semua alat-alat tempa ini

(khususnya mesin-mesin atau palu-palu mesin yang ada di

bengkel), dan hafalkan serta catatlah pada lembar observasi

yang sudah disiapkan.

3) Masukkanlah semua hasil pengamatan ke dalam tabel

pengamatan yang sudah disiapkan, lihat Tabel 4. Tabel yang

sebenarnya pasti panjang ke bawah, oleh sebab itu perlu

disiapkan Tabel tersendiri.

4) Berikan penjelasan seperlunya serta catat bagaimana cara

penggunaan alat-alat yang sedang diamati.

Tabel 4. Pengamatan dan Observasi pada Alat-alat Tempa secara Mekanik

No
Nama alat tempa

(mesin) yang
diamati

Spesifikasi Fungsi Cara
Penggunaan

 01

 02

 03

 04

 05

 dst
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2. Kegiatan Belajar

Menerapkan Teknik Palu Tempa dan Pemilihan Bahan-bahan
yang Dapat Ditempa

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

1). Menerapkan kegunaan semua alat-alat tempa mekanik

     secara rinci.

2). Melakukan pencatatan dan mengklasifikasikan alat-alat

     tempa secara mekanik.

3). Memilih bahan-bahan yang dapat ditempa

b. Uraian materi pelajaran 2

Setelah mengetahui alat-alat tempa secara mekanik seperti

pada kegiatan pelajaran 1, maka tidaklah lengkap jika tidak

dapat menerapkan kegunaan masing-masing alat tersebut.

Maksudnya, supaya nanti dapat menggunakannya saat harus

melakukan penempaan secara mekanik.

1). Martil-martil gagang

Digunakan untuk menempa gumpalan-gumpalan baja tuang

dan untuk membuat batang-batang baja dan pelat-pelat baja.

Namun demikian martil ini mempunyai kekurangan yaitu daya

pukulnya yang masih kecil.

2). Martil-martil jatuh

Baik martil sabuk maupun martil gesek yang tergolong dalam

martil jatuh ini banyak digunakan untuk mengatasi kekurang-

an-kekurangan yang ada pada martil-martil gagang. Kete-

rangan selengkapnya sudah diuraikan pada kegiatan belajar 1

di depan (perhatikan lagi pada Gambar 2 dan Gambar 4).
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3). Matil-martil pegas dan Martil-martil udara

Berat martil sebagai pemukul benda yang sedang ditempa

dapat mencapai 75 – 250 kg. Oleh sebab itu maka daya pu-

kulnya pastilah besar. Apalagi pada martil ini dilengkapi

dengan pegas kenyal (dari pegas baja atau bantalan udara)

yang memungkinkan unjuk kerjanya menjadi lebih fleksibel

(luwes). Bahkan pada saat dan kondisi tertentu, unjuk kerja

ini dapat berdiam di atas benda-benda kerja, yang dinama-

kan sebagai pukulan melekat.

4). Martil udara dari Beche

Martil ini merupakan penyempurnaan dari martil-martil udara

sebelumnya. Penyempurnaannya adalah adanya ruang-ruang

udara yang dibuat/dikonstruksi secara diferensial, yaitu ruang

udara di atas torak pembangkit udara tekannya. Pengaturan

masuknya udara tekan ke dalam martil sebagai pemukulnya

adalah sebuah sorong (bibir) pembagi. Gaya pukul martil ini

dapat mencapai 750 kg, usaha efektif dari martil dapat men-

capai 2040 kgm setiap pukulannya, walaupun pada bentuk

yang lebih kecil hanyalah 53 kgm saja.

5). Martil-martil uap

Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang kerja tung-

gal (jika blok martil jatuh memukul secara bebas, hanya

mengandalkan kepada berat dari blok martil itu sendiri), dan

yang kerja ganda (jika blok martil jatuh memukul oleh berat

blok martil plus lemparan/tekanan uap ke arah bawah). Gaya

pukulnya dapat mencapai 1000 kg lebih. Dibuat variasi tinggi

jatuh mulai dari hanya 15 cm sampai dengan 3 m. Jumlah

pukulan yang dapat dihasilkan bisa mencapai 200 tiap menit.
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Ditinjau dari pabrik-pabrik pembuatnya, martil-martil ini ada

yang dikembangkan menurut cara dan sistem dari:

a) Sistem Nasmyth

b) Sitem Daelen

c) Sistem Brinkmann

d) Sistem Massey

Walaupun masing-masing konstruksi berbeda, namun pada

prinsipnya mempunyai kesamaan unjuk kerja. Pengembang-

an itu adalah suatu tuntutan pekerjaan dan bagaimana cara

menghemat pemakaian uap sebagai tenaga pemukulnya.

6). Martil-martil untuk menempa dengan bentuk-bentuk

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang beratnya, pabrik

Beche & Grohs telah menproduksinya. Bahkan dari pabrik ini

juga telah mengembangkan martil sejenis untuk pekerjaan-

pekerjaan berat. Martil-martil jenis ini diharapkan dapat

sebagai solusi pada persoalan pembuatan-pembuatan suku

cadang mobil (bagian-bagian tuangan yang harus ditempa)

secara masal dan besar-besaran. Daya pukul martilnya bisa

men-capai lebih 10 ton, tetapi kurang dari 20 ton. Jika harus

mengadakan penekanan atau mungkin pengepresan yang

gaya tekannya di atas 20 ton, maka solusi yang paling baik

adalah menggunakan sistem hidrolis.

Pemilihan bahan-bahan yang dapat ditempa:

Menempa besi atau baja adalah memberi pengaruh gaya-

gaya luar yang berupa pukulan-pukulan kepada logam

tersebut. Pengaruh gaya-gaya luar itu harus sedemikian rupa

sehingga batas kekenyalan logam tersebut boleh dilewati,

tetapi kekuatannya tidak diperbolehkan. Untuk beberapa
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logam, keadaan ini pada suhu yang biasa memang telah

demikian, misalnya untuk logam emas dan timbel. Tetapi,

untuk logam-logam lain (terutama besi atau baja) tidaklah

demikian. Artinya, besi atau baja saat ditempa jelas-jelas

telah melewati batas kekenyalan.

Pada suhu 3000C sampai 5000C, besi atau baja tidak boleh

ditempa, karena ia akan menjadi rapuh. Jadi supaya dapat

ditempa harus pada suhu 8000C sampai 10000C. namun

demikian tukang tempa harus dapat menjaga baik-baik,

supaya pemanasan tadi tidak menimbulkan akibat-akibat

yang tak dikehendaki. Pertama, bahwa bahan-bahan besi

atau baja tidak boleh terlalu sering dipanaskan supaya

bangun bahan itu tak menjadi bijih kasar dan rapuh. Kedua,

harus hati-hati saat memijarkannya yaitu harus selalu dapat

mencapai diatas suhu 7230C.

Usahakan bahwa besi atau baja yang sedang ditempa tidak

terlalu banyak kena oksidasi, misalnya berhubungan dengan

udara luar yang lembab dan banyak unsur zat asamnya, se-

bab bahan-bahan tersebut akan menjadikan sebuah lapisan

tipis dari oksida besi (kulit besi) jika bahan itu dipanaskan.

Harus diperhatikan juga bahwa pada baja yang mempunyai

kadar C lebih tinggi, zat arang ini akan berkurang pada sisi

luarnya saat dipanaskan, dan tidak dapat dibuat menjadi

keras lagi jika tidak diberi perlakuan khusus. Ini juga berlaku

bagi besi-besi hasil cor-coran. Jadi jika akan melakukan

penempaan, bahan-bahan sebagai benda kerjanya adalah

harus yang tidak berkadar zat arang tinggi.

Di sisi lain, walaupun beberapa dari pekerjaan tukang tempa

merupakan baja-baja karbon (zat arang) tinggi dan medium,
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tetapi kebanyakan adalah baja lunak (mild steel). Baja-baja

karbon medium digunakan jika diperlukan sifat-sifat mekanis

yang lebih baik, dan biasanya digunakan pada penempaan

dengan acuan (drop forging). Penempaan tangan untuk baja

karbon tinggi dilakukan untuk pekerjaan khusus di mana

batas suhu sangat diperhatikan. Yaitu, logam tidak boleh

dipanaskan lebih dari merah pijar, bahkan keputih-putihan.

Salah-salah baja tersebut akan rusak. Baja macam ini juga

tidak boleh didinginkan secara cepat (quenching) atau didi-

nginkan secara kejut/mendadak selama pengerjaan tempa.

Jika hal ini sampai terjadi, maka akan membuat baja ini tetap

keras dan mungkin malah terjadi retak-retak.

c. Tugas 2

Pergilah ke bengkel praktek tempa yang ada mesin-mesin

tempa sekali lagi. Kali ini kalian diminta mengamati alat-alat

tempa mekanik secara lebih cermat, kemudian siap-siaplah

menerangkan satu per satu dari setiap peralatan dan mesin-

mesin tempa itu. Untuk keperluan ini kalian harus membawa

daftar pencatatan dan klasifikasi alat-alat yang kalian

temukan. Mengingat kalian harus berhadapan dengan mesin-

mesin tempa, maka tidak ada jeleknya jika kalian harus

mempelajari buku-buku petunjuk (manual instruction and

maintenance book) penggunaannya. Catatlah dengan baik

sehingga kalian betul-betul siap akan melakukan rencana tes

formatif untuk materi pelajaran kedua ini.
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d. Tes formatif 2

1) Terangkan syarat-syarat besi atau baja yang dapat

ditempa ?

2) Terangkan dan sebutkan jenis martil-martil tempa atau

palu-palu tempa secara mekanik ? Terangkan pula kegu-

naan dari setiap mesin-mesin tempa tersebut.

Untuk menjawab dan menerangkan atau menyebutkan pada

pertanyaan itu (khususnya nomor 2), hendaknya kalian mem-

buat daftar klasifikasi secara sistematis semacam Tabel 5

sebagai pedomannya.

Tabel 5. Daftar Rencana Pengamatan pada Mesin-mesin Tempa
             secara Mekanik (Martil-martil tempa)

No

Nama mesin-mesin
tempa yang

diamati (jika perlu
di sket)

Masuk
kategori Kegunaan untuk:

 01
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)

 02
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)

 03
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)

 04
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)

 05
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)

 dst
(hrs ditulis di kertas
tersendiri)
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e. Kunci jawaban tes formatif 2

1) Besi atau baja, semuanya dapat ditempa. Terlebih jika

mereka masih tergolong pada baja lunak (mild steel).

Hasil coran pun juga dapat ditempa asal kadar karbonnya

tidak tinggi. Apa lagi jika memang cor-coran tersebut

untuk proses terakhir (finishing-nya) harus ditempa,

walaupun untuk menempanya harus cukup hati-hati dan

tidak sembarang menempa.

2) Jawaban berikut hanya secara garis besar (yang pokok-

pokok) saja. Kalian dapat menambah sejauh tidak terlalu

meleset, dan tentunya memang betul-betul tahu keguna-

an masing-masing alat tempa secara mekanik (martil-

martil tempa).

a) Martil-martil gagang adalah martil mesin generasi

pertama. Jadi merupakan taraf permulaan alat-alat

tempa secara mekanik.

Digunakan untuk menempa gumpalan-gumpalan baja

tuang dan untuk membuat batang-batang baja dan

pelat-pelat baja. Namun demikian martil ini mempunyai

kekurangan yaitu daya pukulnya yang masih kecil.

b) Martil-martil jatuh adalah jika blok martil diangkat dan

dijatuhkan saat melakukan penempaan.

Baik martil sabuk maupun martil gesek yang tergolong

dalam martil jatuh ini banyak digunakan untuk meng-

atasi kekurangan-kekurangan yang ada pada martil-

martil gagang. Keterangan selengkapnya sudah diurai-

kan pada kegiatan belajar 1 di depan (perhatikan lagi

pada Gambar 2 dan Gambar 4).
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c) Martil-martil pegas dan Martil-martil udara adalah

martil tempa yang gaya pukulnya oleh lentingan

sebuah pegas, dan ada kalanya akibat dari udara

kempaan.

Berat martil sebagai pemukul benda yang sedang

ditempa dapat mencapai 75 – 250 kg. Oleh sebab itu

maka daya pukulnya pastilah besar. Apalagi pada martil

ini dilengkapi dengan pegas kenyal (dari pegas baja

atau bantalan udara) yang memungkinkan unjuk ker-

janya menjadi lebih fleksibel (luwes). Bahkan pada saat

dan kondisi tertentu, unjuk kerja ini dapat berdiam di

atas benda-benda kerja, yang dinamakan sebagai pu-

kulan melekat.

d) Martil udara dari Beche adalah palu tempa secara

mekanik yang gaya pukulnya sudah lebih besar, dan

cara pemukulannya sudah dapat diatur.

Martil ini merupakan penyempurnaan dari martil-martil

udara sebelumnya. Penyempurnaannya adalah adanya

ruang-ruang udara yang dibuat/dikonstruksi secara di-

ferensial, yaitu ruang udara di atas torak pembangkit

udara tekannya. Pengaturan masuknya udara tekan ke

dalam martil sebagai pemukulnya adalah sebuah sorong

(bibir) pembagi. Gaya pukul martil ini dapat mencapai

750 kg, usaha efektif dari martil dapat men-capai 2040

kgm setiap pukulannya, walaupun pada bentuk yang

lebih kecil hanyalah 53 kgm saja.

e) Martil-martil uap adalah martil tempa yang untuk gaya

pemukul martilnya menggunakan tenaga uap.
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Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang kerja

tunggal (jika blok martil jatuh memukul secara bebas,

hanya mengandalkan kepada berat dari blok martil itu

sendiri), dan yang kerja ganda (jika blok martil jatuh

memukul oleh berat blok martil plus lemparan/tekanan

uap ke arah bawah). Gaya pukulnya dapat mencapai

1000 kg lebih. Dibuat variasi tinggi jatuh mulai dari

hanya 15 cm sampai dengan 3 m. Jumlah pukulan yang

dapat dihasilkan bisa mencapai 200 tiap menit.

Ditinjau dari pabrik-pabrik pembuatnya, martil-martil ini

ada yang dikembangkan menurut cara dan sistem dari:

(1) Sistem Nasmyth , (2) Sitem Daelen, (3) Sistem

Brinkmann, dan (4) Sistem Massey.

Walaupun masing-masing konstruksi berbeda, namun

pada prinsipnya mempunyai kesamaan unjuk kerja.

Pengembangan itu adalah suatu tuntutan pekerjaan dan

bagaimana cara menghemat pemakaian uap sebagai

tenaga pemukulnya.

f) Martil-martil untuk menempa dengan bentuk-bentuk,

yang direncanakan dan didesain untuk melaksanakan

pekerjaan massal dan banyak.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang (medium) be-

ratnya, pabrik Beche & Grohs telah memproduksinya.

Bahkan dari pabrik ini juga telah mengembangkan martil

sejenis untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Martil-martil

jenis ini diharapkan dapat sebagai solusi pada persoalan

pembuatan-pembuatan suku cadang mobil (bagian-

bagian tuangan yang harus ditempa) secara masal dan
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besar-besaran. Daya pukul martilnya bisa mencapai

lebih 10 ton, tetapi kurang dari 20 ton.

f. Lembar kerja (job sheet) dan Latihan 2

Alat dan bahan:

4) Seperangkat alat-alat tempa secara mekanik (termasuk

jenis martil-martil mekanik yang telah diuraikan) yang

dapat diobservasi, diamati, dan dicoba untk melakukan

teknik-teknik tempa, serta dicatat oleh peserta diklat.

5) Alat tulis secukupnya

6) Sebuah lembar cek list untuk peserta diklat digunakan

sebagai rambu-rambu pencatatan saat pengamatan dan

mencoba mesin-mesin tempa.

Kesehatan dan keselamatan kerja:

6) Gunakan pakaian praktek standar

7) Ikuti prosedur kerja dengan benar, konsultasikan rencana

observasi dan pengamatan kepada instruktur.

8) Hindarkan hal-hal yang dapat merusakkan peralatan

9) Hati-hati dengan mesin-mesin tempa yang kalian jumpai,

amati, dan akan dicoba.

10)Tempatkan semua peralatan dalam kondisi aman

Langkah kerja:

5) Siapkan beberapa alat dan mesin yang akan diamati

6) Amati bentuk dan spesifikasi dari semua alat-alat tempa

ini (khususnya mesin-mesin atau palu-palu mesin yang

ada di bengkel), dan hafalkan serta catatlah pada lembar

observasi yang sudah disiapkan.
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7) Masukkanlah semua hasil pengamatan ke dalam tabel

pengamatan yang sudah disiapkan, lihat Tabel 4. Tabel

yang sebenarnya pasti panjang ke bawah, oleh sebab itu

perlu disiapkan Tabel tersendiri.

8) Coba hidupkan satu per satu dari mesin-mesin tempa

yang telah diamati tadi.

Tabel 6. Format Penilaian untuk Menilai Peserta Diklat saat Meng-
             observasi dan Mencoba Alat-alat Tempa secara Mekanik

Nama peserta diklat: …………………………………………………………………….

Hari/Tanggal Tes    : ………………….. / ….. - …… - 20 …..

No
Nama alat tempa yang
diamati (dengan kode):

Masuk
Kategori

Hasil mencoba
dari Unjuk Kerja
Mesin-mesin itu:

 01
Bisa ditulis di lembar
tersendiri

 02
Bisa ditulis di lembar
tersendiri

 03
Bisa ditulis di lembar
tersendiri

 04
Bisa ditulis di lembar
tersendiri

 05
Bisa ditulis di lembar
tersendiri

 dst
Bisa ditulis di lembar
tersendiri
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BAB III
EVALUASI

A. PERTANYAAN

1. Sebutkan macam-macam alat kerja tempa secara mekanik !

2. Terangkan masing-masing kegunaan dari alat-alat tempa secara

mekanik !

3. Cobalah menghidupkan dan mengoperasikan masing-masing alat

tempa secara mekanik itu !

B. KUNCI JAWABAN

Jawaban-jawaban yang ada pada kunci jawaban ini hanyalah memuat

garis besar saja. Jawaban yang lengkap dapat kalian gali dan

kembangkan dari keterangan-keterangan dan ilustrasi-ilustrasi yang

telah diberikan pada KB-1, dan KB-2.

Jawaban nomor:

1. Macam-macam alat kerja tempa secara manual adalah:

a. Dapur tempa, yaitu dapur gas dan dapur hembusan

b. Tang penjepit benda kerja (smith tang), banyak macam-nya.

Semua dapat diperhatikan lagi pada Modul terdahulu (Modul

M.6.1A), yaitu Gambar 6 dan Gambar 11.

c. Palu-palu tempa untuk menempa secara mekanik (martil-matil

tempa) banyak macamnya, mulai dari sekedar martil gagang

sampai martil-martil uap. Semuanya dapat diper-hatikan lagi

pada Gambar 1 dan Gambar 16 pada Modul ini (Modul

M.6.2A). Bahkan juga dapat dilihat di bengkel tempa.

2. Kegunaan masing-masing alat kerja tempa secara mekanik tadi

dapat dibaca ulang dari penjelasan-penjelasan yang ada pada KB-
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1. Khusus dapur-dapur tempa dan smith tang dapat dibaca dan

dicermati lagi pada Modul terdahulu (M.6.1A).

3. Untuk jawaban nomor 3 ini, kalian harus mencoba menghi-dupkan

mesin-mesin tempa satu per satu secara hati-hati. Ingat, lakukan

prosedur yang benar sesuai petunjuk dari instruction book-nya.

Jika perlu kalian dapat bertanya kepada guru atau instruktor

pembimbingmu, dan hendaknya kalian harus selalu dibawah

pengawasannya.

C. KRITERIA KELULUSAN

Untuk mendapatkan kelulusan dari mengerjakan modul ini, peserta

diklat harus memenuhi kriteria yang dirambukan seperti format

penilaian pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7: Kriteria Kelulusan Peserta Diklat setelah Selesai Belajar
             Tempa secara Mekanik (Unsur Teori)

No Tipe Pertanyaan
Jumlah

Soal
Nilai

Maksimum

 01 Jawaban singkat tapi jelas 2 100

Jumlah

Karena ada soal teori dan nilai tes penampilan (berjumlah N

mesin), maka nilai akhir (NA) dari mata diklat menempa dengan

palu besi (Mechanical Forging, Modul M.6.2A) adalah gabungan

dari nilai itu semua dengan pembobotan sebagai berikut:
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Tabel 8:  Kriteria Kelulusan Peserta Diklat setelah Selesai Belajar
             Tempa secara Mekanik (Unsur Praktek: Mencoba Mesin-
              mesin Tempa Mekanik)

Nilai Akhir (NA):

NA = 0,2 x N.Teori + 0,8 x N mencoba mesin-mesin

         Nilai Mencoba Mesin:

         NMCM =
DicobayangMesinJumlah

MesinMencobatiapTiapNilaiJumlah −

Syarat dapat lulus jika NA ≥ 70

Kategori Kelulusan :

70 – 79 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan.

80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan.

90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa
bimbingan

No Uraian (materi praktek menghidupkan mesin-mesin
Tempa) pada Mesin

Skor
Maks

 01 Mesin ……………………………….. Sikap kerja 20

Prosedur kerja 60

Unsur cermat dan keselamatan 20

Nilai Latihan Ini 100

 02 Mesin ……………………………….. Sikap kerja 20

Prosedur kerja 60

Unsur cermat dan keselamatan 20

Nilai Latihan Ini 100

 03 Mesin ……………………………….. Sikap kerja 20

Prosedur kerja 60

Unsur cermat dan keselamatan 20

 Nilai Latihan Ini 100

 04
dst

Mesin ……………………………….. Sikap kerja
Dan seterusnya sampai Mesin ke N



60

BAB IV
PENUTUP

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat

dikatakan sudah menguasai teori dan praktek kerja tempa, baik

menempa secara manual (Modul M.6.1A) dan menempa dengan palu

besi (Modul M.6.2A). Tetapi, jika ternyata belum lulus mengerjakan

modul menempa secara mekanik (mechanical forging, menempa dengan

mesin tempa,) ini, maka yang bersangkutan masih harus mengulang lagi

sampai dinyatakan lulus mengerjakan tugas-tugas pada Modul M.6.2A.
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