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Additive Manufacturing as one of the methods used on a 3D Printer
can be applied with silicone as its material by designing a feeding
mechanism based on a syringe pump which considers its mass flow
rate. The purpose of this experiment is to produce the design of a
feeding mechanism and to know the correlation between stepper
motor torque (Tsm) and CNC travel feed rate (VCNC) with mass
flow rate. The geometry which will be reviewed is a line. Those
parameters will be characterized by measuring the width of the line
(x) on the desired nine measured points. The most stable mass flow
rate on stepper motor torque is determined by the smallest
difference between average line width, while the most stable mass
flow rate on CNC travel feed rate is determined by the smallest
deviation standard between each measured points. The
characterization results show that the smallest stepper motor
torque value has the smallest difference between the average line
width, which is 1,92 mm; while the highest stepper motor torque
value has the highest difference between average line width, which
is 3,66 mm and the highest CNC travel feed rate has the smallest
deviation standard, which is 0,91; while the smallest CNC travel
feed rate has the highest deviation standard, which is 2,14. Both of
the statements imply that a smaller amount of the stepper motor
torque and a higher amount of CNC travel feed rate will induce a
more stable mass flow rate, it also works the other way around.
Keywords: 3D Printer, Feeding Mechanism, Silicone.

1. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dalam bidang 3D printing mengalami peningkatan
yang signifikan. Salah satu metode yang digunakan adalah Additive Manufacturing (AM), yaitu proses
pembuatan objek 3D secara modern. Ciri khas AM adalah pembentukan lapisan demi lapisan hingga
membentuk objek yang sesuai dengan desain [1].
Dalam AM, jenis material yang paling sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan objek adalah
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) dan Polylactic Acid (PLA) [2,3]. Kedua material tersebut dapat
membentuk objek dengan menggunakan metode Fused Deposition Modeling (FDM) [4,5], yaitu metode yang
mengekstrusi filamen yang sebelumnya sudah dilelehkan terlebih dahulu [6]. Meskipun kedua material ini
sering digunakan, tentunya tidak menutup kemungkinan jika menggunakan jenis material lainnya.
Penggunaan berbagai jenis material, khususnya material lunak, akan menghasilkan objek dengan variasi
karakteristik yang lebih luas. Salah satu material yang menjanjikan untuk digunakan sebagai bahan baku 3D
printing ini adalah silikone. Silikone yang memiliki sifat elastis dapat digunakan baik sebagai pembentuk
organ tubuh buatan ataupun sebagai material untuk membuat robot lunak (soft robot) dalam bidang robotika
hingga sensor pada aplikasi wearable electronics [7-16].
Penggunaan silikone sebagai bahan baku pembuatan objek tidak dapat dilakukan dengan metode
FDM, karena metode ini hanya berlaku pada benda padat yang harus dilelehkan terlebih dahulu, sedangkan
penggunaan silikone tidak memerlukan proses pelelehan. Maka dari itu, penggunaan silikone harus dilakukan
dengan metode ekstrusi. Dalam penggunaan metode ini, perlu dirancang sebuah feeding mechanism berbasis
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syringe pump.
Dalam rancang bangun feeding mechanism berbasis syringe pump, terdapat beberapa parameter uji
yang perlu diperhatikan seperti, torsi stepper motor dan kecepatan gerak Computer Numerical Control
(CNC). Parameter-parameter tersebut harus dikarakterisasi agar 3D printer mampu melakukan proses
printing silikone dengan kestabilan laju aliran massa yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuat
perancangan sistem 3D printer dengan feeding mechanism berbasis syringe pump yang akan diuji pada
silikone dengan memperhatikan parameter-parameter di atas.
2. METODE

Metode yang dilakukan dalam pembuatan feeding mechanism silikone berbasis syringe pump pada 3D printer
adalah perancangan teknik. Tahapan rancang bangun dan karakterisasi feeding mechanism silikone berbasis
syringe pump pada 3D printer dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: Tahapan Rancang Bangun dan Karakterisasi Feeding mechanism Silikone Berbasis Syringe pump pada 3D
Printer

Perancangan dilakukan melalui beberapa tahap untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan-kesalahan
serta adanya panduan yang jelas untuk menciptakan rancangan akhir.
2.1 Perancangan Feeding system

Pada perancangan mekanisme bagian pertama, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan
mekanisme yang tepat untuk mendorong silikone keluar dari syringe. Mekanisme syringe pump terdiri dari
beberapa komponen penting yaitu dudukan ujung syringe, penahan syringe, dan pendorong syringe. Tahap
selanjutnya adalah membuat desain syringe pump. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi gambaran
rancangan mekanisme secara keseluruhan serta menetapkan posisi komponen-komponen agar berada dalam
posisi yang tepat dan dapat berfungsi dengan baik. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan alat dan bahan
yang diperlukan. Secara keseluruhan, bahan yang diperlukan hampir semuanya tersedia di pasaran, kecuali
untuk beberapa komponen yang memerlukan bentuk secara custom. Komponen-komponen tersebut akan
dibuat dengan menggunakan 3D printer dengan material ABS dan PLA. Setelah semua alat dan bahan yang
diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan perakitan (assembly) seluruh komponen pada
sebuah plat penyangga dan melakukan kalibrasi untuk mengoptimalkan performa dari syringe pump.
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Untuk inkorporasi antara syringe pump dengan CNC dari 3D printer, tahap pertama yang harus
dilakukan adalah menentukan sifat dan cara penyambungan. Penyambungan akan dilakukan secara tidak
tetap (non-permanent joint) dengan sambungan baut agar dilepas pasang dengan bebas. Tahap selanjutnya
adalah menentukan besarnya nilai parameter-parameter uji berdasarkan hasil trial and error. Nilai-nilai
tersebut dapat dimasukkan melalui software yang berhubungan agar syringe pump dapat beroperasi sesuai
dengan yang diinginkan. Untuk tahap terakhir, hal yang harus dilakukan adalah melakukan proses printing.
Objek printing yang dihasilkan berupa line dengan panjang tertentu. Line tersebut harus dikarakterisasi untuk
mengetahui tingkat kestabilan laju aliran massa.
Fungsi-fungsi yang harus ada pada perancangan mekanisme ini adalah:
1. Dudukan ujung syringe dapat menyangga bagian ujung syringe dan menjaga keseluruhan syringe pump
agar berada dalam posisi yang konsentris.
2. Penahan syringe dapat menahan syringe agar tidak bergerak saat syringe pump beroperasi dan menjaga
keseluruhan syringe pump agar berada dalam posisi yang konsentris.
3. Pendorong syringe dapat mendorong syringe maju dan mundur secara konsentris.
4. Sambungan baut dapat menghubungkan syringe pump dan CNC 3D printer.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dilakukan perancangan desain feeding mechanism
yang dapat mendorong material silikone berbasis syringe pump yang dapat dipasangkan pada 3D Printer.
Desain sistem pendorong dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2: Desain Feeding mechanism Silikone Berbasis Syringe pump pada 3D Printer

Keterangan:
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Pengunci syringe

3.
5.

Penahan syringe
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11.
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2.2 Perancangan Feeding System

Setelah proses perakitan syringe pump selesai, maka tahap selanjutnya adalah menghubungkan mekanisme
syringe pump dengan sistem kontrol agar dapat mengatur beberapa fitur yang diperlukan seperti arah putaran
(Ds), resolusi step (Rs), jumlah step (n), maupun besarnya torsi. Sistem kontrol stepper motor memerlukan
dua komponen utama, yaitu stepper motor driver dan arduino. Sistem kontrol dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3: Sistem kontrol feeding mechanism
2.2 Prinsip Kerja Syringe pump

Prinsip kerja dari syringe pump (Gambar 4) dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu:
1. Torsi dihasilkan oleh stepper motor melalui poros.
2. Torsi diteruskan menuju thread rod 8 mm melalui flexible coupler.
3. Saat thread rod mengalami gerakan rotasi, ulir pada mur yang dibenamkan dalam komponen
pendorong syringe pump akan menyebabkan gerakan translasi maju atau mundur berdasarkan arah
putar rotasi thread rod (clockwise dan counterclockwise).
4. Syringe ditempatkan pada dudukan ujung syringe, penahan syringe dan pendorong syringe. Bagian
dudukan ujung syringe dan penahan syringe bersifat stasioner karena menempel dengan plat
penyangga, sedangkan pendorong syringe dapat bergerak karena tidak menempel.

Gambar 4: Prinsip Kerja Syringe Pump (a) Kondisi Awal, (b) Kondisi Akhir
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2.3 Perwujudan Feeding mechanism Pada 3D Printer

Setelah tahap desain dan sistem kontrol selesai, maka dilakukan tahap assembly untuk memposisikan syringe
pump pada sistem 3D printer akhir seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5: Feeding mechanism pada 3D Printer
2.3 Parameter-Parameter Pengujian

Secara umum, terdapat dua parameter yang mempengaruhi feeding mechanism silikone berbasis syringe
pump yaitu offset, diameter nozzle, torsi stepper motor, dan kecepatan gerak CNC. Namun dalam penelitian
ini, pengujian difokuskan pada variasi torsi stepper motor dan kecepatan gerak CNC saja dikarenakan kedua
parameter ini secara signifikan mempengaruhi dimensi line material silikone yang dihasilkan.
3. HASIL DAN DISKUSI

Pada tahap pengujian, Bentuk objek yang dihasilkan adalah line dengan panjang tertentu. Setiap line
dilakukan pengukuran dimensinya sebanyak 9 titik.
3.1 Variasi torsi stepper motor

Pada tahap ini, dilakukan uji coba feeding mechanism untuk silikone pada 3D printer dengan memvariasikan
besar torsi sebesar 0,273 Nm, 0,279 Nm, 0,286 Nm, dan 0,29 Nm. Masing-masing variasi torsi menghasilkan
kecepatan sudut masing-masing sebesar 50 rpm, 60 rpm, 70 rpm, dan 80 rpm secara berturut-turut. Hasil
cetak dengan variasi torsi dan kecepatan gerak CNC yang tetap pada 600 mm/mindapat dilihat pada Gambar
6.
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Gambar 6: Hasil cetak pada variasi torsi Stepper Motor (a) 0,273 Nm; (b) 0,279 Nm; (c) 0,286 Nm; (d) 0,29 Nm

Berdasarkan hasil ukur dimensi dari line yang didapatkan melalui variasi torsi dari stepper motor,
diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.

Gambar 7: Grafik diameter rata-rata line berdasarkan variasi torsi stepper motor pada 9 titik sepanjang line

Berdasarkan grafik yang terbentuk, dapat dilihat bahwa silikone memerlukan beberapa waktu sampai
membentuk line dengan lebar yang stabil. Sebagai contoh, pada variasi torsi 0,273 Nm; lebar line rata-rata
pada titik 1 bernilai 9,57 mm yang kemudian terus meningkat hingga titik 5 dengan nilai 11,01 mm. Setelah
melewati titik 5, lebar line terus berada di kisaran 11 mm hingga titik 9. Hal ini berlaku pada seluruh variasi
nilai torsi.
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Saat silikone keluar dari syringe dan mulai bergerak, terjadi peristiwa pelebaran silikone yang
dipengaruhi nilai torsi. Melalui grafik, dapat dilihat bahwa variasi nilai torsi yang memiliki lebar line ratarata secara keseluruhan paling kecil adalah 0,273 Nm; diikuti dengan 0,279 Nm; 0,286 Nm; dan 0,29 Nm
secara berurutan. Urutan lebar line rata-rata ini berlaku pada sebagian besar pengukuran, kecuali pada titik 1,
titik 2, dan titik 3 dengan selisih yang sangat kecil pada 0,273 Nm dan 0,279 Nm. Hal ini dapat terjadi karena
pada nilai torsi yang lebih tinggi, silikone akan keluar lebih cepat dari syringe, sehingga lebih berpotensi
terjadinya penumpukan silikone. Penumpukan tersebut menyebabkan terjadinya massa yang berlebihan
sehingga menghasilkan dorongan tambahan. Dorongan inilah yang membuat lebar line bertambah. Pada nilai
torsi yang lebih rendah, silikone akan lebih lambat keluar dari syringe sehingga lebar line yang dihasilkan
juga bertambah namun tidak sebesar nilai torsi yang lebih tinggi. Melalui pernyataan tersebut, dapat
diketahui bahwa semakin kecil nilai torsi, maka pelebaran silikone juga semakin kecil, begitu juga
sebaliknya.
3.2 Variasi kecepatan gerak CNC

Selain uji coba menggunakan variasi parameter torsi, pada penelitian ini juga dilakukan uji parameter dengan
memvariasikan kecepatan gerak pada sumbu x dari mesin CNC pada 3D printer sebesar 500 mm/min, 600
mm/min, 700 mm/min, dan 800 mm/min dengan torsi tetap sebesar 0,279 Nm. Hasil cetak untuk variasi
kecepatan gerak CNC dengan variasi kecepatan sumbu x mesin CNC dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8: Hasil cetak pada variasi kecepatan gerak CNC (a) 500 m/min, (b) 600 mm/min, (c) 700 mm/min, (d) 800
mm/min
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Berdasarkan hasil ukur dimensi dari line yang didapatkan melalui variasi kecepatan gerak CNC,
diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.

Gambar 9: Grafik diameter rata-rata line berdasarkan variasi kecepatan gerak CNC pada 9 titik sepanjang line

Berdasarkan grafik yang terbentuk dapat dianalisis bahwa silikone juga memerlukan beberapa waktu
sampai membentuk line dengan lebar yang stabil. Sebagai contoh, pada variasi kecepatan gerak 600
mm/min, lebar line rata-rata pada titik 1 bernilai 9,50 mm yang kemudian terus meningkat hingga titik 5
dengan nilai 11,86 mm. Setelah melewati titik 5, lebar line terus berada di kisaran 11,8 mm – 12,2 mm
hingga titik 9. Hal ini juga berlaku pada seluruh variasi nilai kecepatan gerak CNC.
Saat silikone keluar dari syringe dan mulai bergerak, terjadi juga peristiwa pelebaran silikone yang
dipengaruhi nilai kecepatan gerak. Melalui grafik, dapat dilihat bahwa variasi nilai kecepatan gerak yang
memiliki lebar line rata-rata secara keseluruhan paling kecil adalah 800 mm/min, diikuti dengan 700
mm/min, 600 mm/min dan 500 mm/min secara berurutan. Urutan lebar line rata-rata ini berlaku pada seluruh
9 titik pengukuran. Hal ini dapat terjadi karena pada nilai kecepatan gerak yang lebih rendah, silikone akan
cenderung lebih menumpuk. Penumpukan tersebut menyebabkan terjadinya massa yang berlebihan sehingga
menghasilkan dorongan tambahan. Dorongan tambahan inilah yang membuat lebar line bertambah. Pada
nilai kecepatan gerak yang lebih tinggi, penumpukan massa yang terjadi lebih kecil sehingga lebar line yang
dihasilkan juga bertambah namun tidak sebesar nilai kecepatan gerak yang lebih rendah. Melalui pernyataan
tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar kecepatan gerak CNC maka pelebaran silikone semakin kecil,
begitu juga sebaliknya.
Secara umum, silikone merupakan material yang dikategorikan sebagai material viskoelastis yang
menunjukkan sifat menyerupai cairan yang kental dan juga elastis. Pada material viskoelastis, hubungan
antara tegangan dan regangan bergantung pada waktu. Pada material silikone, aliran material akan terinisiasi
pada saat tegangan geser yang diberikan oleh dorongan syringe pump (τ) melebihi titik luluhnya (yield point).
Pada saat ini, aliran berperilaku dan menunjukkan karakteristik shear thinning yang dijelaskan secara
matematik dalam persamaan 1[17,18],
(1)
dimana adalah tegangan geser, adalah pangkat dari shear thinning (<1), adalah parameter viskositas,
dan adalah laju tegangan geser (shear rate). Dikarenakan sifat viskoelastis yang sensitif terhadap waktu
pada material silikone, pada titik awal pencetakan line, lebar line masih belum stabil pada titik awal. Namun
demikian, setelah berjalannya waktu dimana sudah terjadi kesetimbangan respon antara tegangan geser yang
dihasilkan oleh syringe pump dan aliran material silikone, maka aliran massa keluaran menjadi lebih stabil
sehingga menghasilkan lebar line yang lebih konsisten.
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, perwujudan, serta karakterisasi feeding mechanism silikone berbasis syringe
pump pada 3D printer, dapat disimpulkan bahwa:
1. Perancangan dan perwujudan feeding mechanism silikone berbasis syringe pump pada 3D printer
telah berhasil dilakukan berdasarkan dua parameter yang mempengaruhi laju aliran massa, yaitu torsi
stepper motor dan kecepatan gerak CNC.
2. Nilai torsi stepper motor yang memiliki laju aliran massa paling stabil ditandai dengan selisih lebar
line rata-rata terkecil. Nilai torsi terkecil (0,273 Nm) memiliki selisih lebar line rata-rata terkecil, yaitu
1,92 mm; sedangkan nilai torsi terbesar (0,29 Nm) memiliki selisih lebar line rata-rata terbesar, yaitu
3,66 mm. Hal tersebut menandakan semakin kecil nilai torsi stepper motor, maka laju aliran massa
semakin stabil, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai kecepatan gerak CNC yang memiliki laju aliran massa paling stabil ditandai dengan standar
deviasi terkecil antar titik pengukuran pada salah satu line. Nilai kecepatan gerak CNC terbesar (800
mm/min) memiliki standar deviasi terkecil, yaitu 0,91; sedangkan nilai kecepatan gerak CNC terkecil
(500 mm/min) memiliki standar deviasi terbesar, yaitu 2,14. Hal tersebut menandakan bahwa semakin
besar nilai kecepatan gerak CNC, maka laju aliran massa semakin stabil, begitu juga sebaliknya.
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