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ABSTRAK 

Motor diesel merupakan mesin yang banyak digunakan untuk berbagai 

bidang antara lain untuk sektor industri dan tranportasi. Pompa Injeksi (Injection 

Pump) adalah salah satu bagian dari mesin diesel yang paling utama dan berfungsi 

untuk memompa bahan bakar dari tangki kemudian disalurkan ke ruang bakar 

(silinder) dengan cara disemprotkan pada saat yang tepat oleh injektor, sehingga 

terjadi pembakaran didalam ruang bakar (silinder) dengan baik. Pompa injeksi 

bekerja atas dasar gerakan dari camshaft yang berputar sehingga menghasilkan 

gerakan bolak balik dari pegas dan plunyer, dengan gerakan bolak-balik plunyer akan 

menekan bahan bakar yang masuk melalui lubang isap serta melewati katup dan 

kemudian keluar dari pipa tekanan tinggi menuju ke injektor yang kemudian 

disalurkan ke dalam silinder.  

Oleh karena sangat pentingnya peran pompa injeksi dalam konstruksi dan 

kinerja mesin diesel maka diperlukan suatu alat uji untuk mengetahui kinerja pompa 

injeksi tersebut.  

Prinsip perencanaan alat uji pompa injeksi ini yaitu dengan menekan  poros 

pompa injektor agar dapat di ketahui seberapa besar peranan  yang di butuhkan 

injektor diesel  

 

Kata kunci : Penyemprotan bahan bakar solar  pada injektor diesel dengan alat 

tekan bosch pump single silinder 

 

 

 

 

 

 


