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ABSTRAKSI 

Penggunaan aplikasi tabung evaporator pada instalasi generator Hidrogen sebagai sarana 

penghematan bensin pada sebuah mesin   memberikan pengaruh yang lebih baik. Hal ini akan 

menjadi dasar penelitian berikutnya agar aplikasi penggunaan generator hydrogen menjadi satu 

paket dengan  tabung evaporator yang semula hanya difungsikan sebagai penampung sementara 

dari gas hydrogen-hidrogen oksida sebelum memasuki intake manifold menjadi lebih 

bermanfaat. Pada penelitian ini menunjukan dengan adanya tambahan tabung evaporator  maka 

polutan gas sisa pembakaran yang berupa CO, HC, pada gas buang juga mengalami penurunan 

kandungan oksigen. Realita tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pembakaran yang lebih 

sempurnadi dalam ruang bakar.  

Kata kunci : evaporator, hydrogen 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermesin dan pertumbuhan sector industri  menjadi 

penyumbang polusi udara yang besar. Apabila hal ini tidak sisikapi dengan bijaksana 

dikawatirkan akan mengganggu kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai bencana baru 

bagi generasi yang akan datang. Pemikiran yang lebih baik untuk saat-saat ini adalah bagaimana 

melakukan pencarian solusi alternative sebagai upaya pengurangan polutan, sehingga ramah 

terhadap lingkungan. 

Salah satu metode untuk menghemat bensin adalah pencampuran gas hydrogen yang 

dihasilkan oleh perangkat elektrolisa air kedalam ruang bakar,tetapi belum mengetahui cara 

mengaplikasikannya diberbagai mesin, oleh karenanya perlu kiranya mengetahui Pengaruh 



Tabung Evaporasi Pada Instalasi Generator HHO Terhadap Emisi Gas Buang Pada Motor Honda 

Supra Dengan bahan Bakar bensin Super Ekstra 95 Produksi Shell. 

 

2. DASAR TEORI 

Karburator  

Adalah  komponen dari sebuah mesin yang bekerja untuk mengkabutkan bensin dari 

wujud cair menjadi wujud uap air kemudian mencampurkannya dengan udara, proses terjadinya 

pengkabutan disebabkan oleh tarikan udara sebagai akibat gerak bolak-balik dari piston. Gambar 

1. adalah sistem penyaluran bahan. 

 

Gambar 1. Karburator Sepeda Motor 

 

Karburator sepeda motor biasanya terdiri dari casing, pelampung, mangkuk, unit main jet, jarum 

skep, unit penarik gas, seperangkat choke, dan pipa pembuangan bensin. Pelampung berfungsi 

untuk mengatur jumlah bensin yang ada di mangkuk penampungan. Main jet bertugas sebagai 

unit pengatur perbandingan bensin yang akan disemprotkan, sedang jarum skep adalah untuk 

menentukan seberapa jumlah bensin yang dipergunakan untuk mengakselerasi putaran mesin. 

choke berfungsi untuk menutup dan membuka saluran udara. 

 

Proses Pembakaran Pada Mesin  

Ruang bakar terdiri dari pemantik api, kepala silinder, silinder liner, piston yang 

terhubung dengan stang piston yang terkoneksi dengan kruk as. Pada saat piston bergerak bolak-

balik, dari semula terletak di posisi top kemudian ke bawah, menyebabkan adanya perubahan 



volume ruang bakar yang membesar, akibatnya terjadi efek penyedotan campuran udara dan 

bensin masuk ke ruang bakar. Sesaat kemudian piston bergerak ke atas lagi dan terjadi proses 

pemampatan hingga piston hampir mencapai titik puncak, pada saat yang hampir sama pemantik 

memercikan api, saat itulah terjadi awal proses pembakaran dan kemudian menyebar keseluruh 

ruang bakar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Gambar 3. Ilustrasi kondisi ruang bakar setelah terjadinya pembakaran 

 

Kemungkinan terjadinya pembakaran tidak sempurna sangat mungkin, hal ini ditandai 

biasanya dengan terdengarnya bunyi ledakan-ledakan. Jumlah komposisi campuran uap bensin 

dan udara pada unit karburator biasanya menjadi penyebab.   

 

Sifat Fisika Dan Kimia Air 

Air dirumuskan sebagai H2O, terdiri atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen 

pada satu atom oksigen. Pada kondisi normal, yaitu pada tekanan 100 kpa dengan temperature 

273,15 
o
K (0 

o
C) air tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Berdasarkan sifat-sifatnya 

tersebut, air mampu melarutkan beberapa zat kimia padat.  

Daya tarik atom oksigen pada elektron-elektron yang berikatan, jauh lebih kuat daripada 

yang dilakukan oleh atom hidrogen. Hal ini dapat meningkatkan jumlah muatan positif di kedua 

atom hidrogen dan meningkatkan jumlah muatan negatif pada atom oksigen. 

Adanya peningkatan muatan pada tiap-tiap atom tersebut membuat molekul air 

mempunyai sejumlah momen dipol. Gaya tarik-menarik listrik antar molekul air akibat adanya 

momen dipol ini membuat masing-masing molekul saling berdekatan, sehingga akan sulit 

dipisahkan dan akhirnya meningkatkan titik didih air. Gaya tarik-menarik inilah yang disebut 



sebagai ikatan hidrogen. Air berada dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan padat di 

bawah tekanan dan temperatur standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai 

sebuah ion hidrogen (H
+
) yang berikatan dengan sebuah ion hidroksida (OH

-
). 

 

Kelarutan  Dan Pelarut 

 Secara umum air dapat berfungsi sebagai pelarut yang baik untuk zat padat misalnya 

gula, sifat ini menjadi hal yang mendasar dipergunakannya air sebagai media pelarut dalam 

penelitian ini. Dalam jurnal Rexresearch, Meyer mendeskripsikan temuannya secara detail 

dilengkapi dengan gambar, layaknya persyaratan memperoleh hak paten. Beliau juga telah 

menunjukkan kepada public melalui video it Runs on water tentang mobilnya yang sukses 

berjalan dengan menggunakan air. Mobil bermesin Volkswagen (VW) 1.6 liter yang menjadi 

percobaannya mampu melesat menggunakan air sebagai pengganti bensin. Meyer mengatakan 

bahwa beliau hanya mengganti busi dengan system injeksi untuk menyemprotkan uap air ke 

dalam silinder. Uap air itu kemudian dipecah menjadi gas hydrogen dan oksigen sebelum masuk 

ke ruang bakar, sepeti pada motor konvensional. 

 

Tabung elektrolisa 

Terdiri dari tabung berbahan gelas lengkap dengan penutup, dimana pada tutup kemudian 

ditambahkan perangkat yang terbuat dari bahan isolator yang dililitkan dua buah kawat. Tabung 

gelas berfungsi sebagai wadah cairan pelarutan. Di dalam tabung ini, dua buah kawat berfungsi 

sebagai elektroda yang akan diberi arus listrik dari baterai. Proses eletrolisis  biasanya 

menghasilkan efek panas. Ukuran tabung yang dipergunakan tergantung pada disain elektroda, 

yang perlu diperhatikan adalah kecukupan elektroda agar terendam sepenuhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tabung yang digunakan  



Elektroda 

Proses elektrolisa terjadi akibat adanya arus listrik yang melewati elektroda katoda (-) 

dan anoda (+) dan akan menguraikan unsur-unsur air yang menghasilkan gelembung-gelembung 

kecil berwarna putih. Elektroda yang digunakan terbuat dari kawat stainless yang bertujuan agar 

lebih tahan terhadap korosi. Agar tidak terjadi korsleting antar kawat maka unit tempat 

melilitkan kawat dibuat alur untuk meletakan kawat agar kawat elekroda tetap berada pada 

posisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Kawat eletroda dengan menggunakan kawat  

stainless steel grade 316 L dengan diameter 0,8 mm 

 

Elektrolit 

elektrolit yang digunakan adalah air, dengan komposisi 1,5 sendok teh soda kalium 

hidroksida berbanding dengan 0,9-1 liter air. Hasilnya cukup baik, terlihat dari produksi gas 

HHO dan temperature tabung elektroliser yang cukup, yaitu 50
o
C-70

o
C. Jika katalis terlalu 

sedikit atau kurang, produksi gas HHO tidaklah cukup alias tekor dan proses penghematannya 

tidak berjalan optimal. Sebaliknya, jka katalis yang digunakan terlalu banayak, temperature 

tabung elektroliser cukup tinggi. Panas yang tinggi pada proses elektrolisis akan mempercepat 

kerusakan elektroda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Tabung Elektrolisa 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada unit uji mesin sepeda motor statis kondisi tanpa beban dengan 

mengukur waktu penggunaan bensin pada volume bensin tertentu dibandingkan jika dengan dan 

tidak  menggunakan generator hydrogen (HHO) sementara pengujian emisi juga dilakukan pada 

kondisi yang sama dengan memasang sensor panas pada silinder blok dan sensor gas buang pada 

knalpot mesin. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ilustrasi instalasi HHO (kiri)  dan instalasi riil generator Hidrogen (kanan) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8. Penempatan sensor emisi gas buang (kiri) dan sensor panas pada silinder blok 

(kanan) 

Pengolahan data yang didapatkan diolah dengan cara membandingkan selisih waktu pada saat 

digunakannya generator HHO dengan kondisi dimana generator HHO tidak difungsikan. Hasil 

penelitian yang berupa  angka pencemaran/emisi gas buang dianalisa atas dasar perubahan nilai 

sebelum dan sesudah menggunakan generator hydrogen dan membandingkannya dengan  baku 

mutu yang ditetapkan pemerintah, seperti tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Ambang batas  polutan gas sisa pembakaran  

Kategori 

Tahun 

pembuatan 

Kandungan  

CO (%) HC 

(ppm) 

Mesin Motor 2 Langkah < 2010 4.5 12000 

Mesin Motor 4 Langkah < 2010 5.5 2400 

Motor 2 & 4 Langkah > 2010 4.5 2000 

Sumber : PerMen KLH No. 5 tahun 2006 

 

4. PEMBAHASAN 

Tabung Elektroliser 

Tabung elektroliser merupakan tempat penampungan larutan eletrolit, yang  terbuat dari 

bahan kaca sebab proses eletrolisis yang menghasilkan gas HHO akan memproduksi sejumlah 

panas. Adanya isapan yang cukup kuat dari mesin juga menyebabkan terjadinya perubahan 



bentuk, sehingga tabung elektrolisis haruslah kokoh dan tahan pecah. Diameter tabung yang 

digunakan adalah 10-20 cm, sedangkan tingginya 20-30 cm atau cukup menampung 1 liter air. 

Elektroda 

Jika elektroda tersebut diberi arus listrik, akan muncul gelembung-gelembung kecil 

berwarna putih (gas HHO). Elektroda yang digunakan pada proses elektrolisa terbuat dari kawat 

stainless steel yang tahan terhadap karat. Gas HHO yang dihasilkan dalam proses elektrolisis 

terjadi akibat adanya arus listrik yang melewati elektroda dan akan menguraikan unsur-unsur 

air.. Agar lebih tahan terhdap korosi, digunakan kawat stainless steel grade 316 L dengan 

diameter 0,8 mm atau plat stainless steel. Berdasarkan percobaan, kawat yang lebih cepat 

berkarat adalah katoda (-), sedangkan untuk kawat anoda (+) hanya berubah warna menjadi 

hitam 

Dudukan elektroda (isolator) terbuat dari bahan akrilik (plastic mika) yang tahan terhadap 

air, tahan panas, sebagai isolator yang baik, berfungsi sebagai tempat katoda dan anoda, sehingga 

kedua elektroda tersebut tidak akan tumpang tindih. Pada bagian sisi dudukan elektroda diberi 

alur penahan, agar kawat elekroda tetap berada pada posisinya.  

Elektrolit 

Elektrolit terdiri atas air dan katalisator. Katalisator akan larut di dalam air dan menyatu 

membentuk larutan elektrolit. Katalis yang digunakan pada proses elektrolisis menggunakan 

sodium bikarbonat atau kalium hidroksida (KOH) atau soda kue. Elektrolit digunakan untuk 

menghasilkan gas HHO. Berdasarkan percobaan, komposisi yang paling ideal antara air murni 

dengan katalisator adalah 1,5 sendok teh berbanding dengan 1 liter air. Hasilnya cukup baik, 

terlihat dari produksi gas HHO dan temperature generator hidrogen yang cukup, yaitu 50
o
C. Jika 

katalis terlalu sedikit atau kurang, produksi gas HHO tidaklah cukup. Sebaliknya, jka katalis 

yang digunakan terlalu banayak, temperature generator hidrogen cukup tinggi sampai lebih dari 

70
0
C.  

Tabung Evaporasi 

Tabung ini terdiri dari sebuah tabung kaca dengan tutupnya,  hanya diisi dengan air dan 

dilengkapi dengan pipa atau selang penyalur gas HHO yang menuju ke intake manifold yang 



ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan pipa (elbow) penyalur pada tabung 

elektroliser. Tabung ini tidak dilengkapi dengan elektroda dan arus listrik, tabung evaporasi 

berfungsi sebagai penangkap uap air agar tidak ikut masuk ke dalam  ruang bakar. Selain itu, alat 

ini berfungsi sebagai tangki penampung gas HHO sebelum masuk (terisap) ke dalam ruang bakar  

dimana  

Proses kerjanya dimulai saat gelembung uap  dari injeksi uap air dari hasil elektrolisa 

(water gas injector) yang  mengurangi ukuran senyawa air menjadi uap air yang berukuran lebih 

kecil dari ukuran mikron. Oleh karena gerakan piston yang bergerak tranlasi bolak-balik dari 

posisi top turun ke posisi dasar, menyebabkan terjadi perbedaan tekanan, hal ini mengakibatkan 

efek  penyedotan, pengaruhnya digunakan untuk menarik sejumlah kecil uap air tersebut  ke 

dalam engine manifold. Partikel uap ini akan bersama-sama dengan uap kabut bensin dan udara 

menuju ruang bakar dan terjadilah pembakaran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9. Tabung Evaporasi 

Jika gas HHO langsung disalurkan ke intake manifold tanpa menggunakan water trap 

kemungkinan besar air akan ikut terisap ke dalam mesin dan menyebabkan mesin tersendat, 

bahkan mesin akan mati.  

 

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi instalasi gabungan tabung evaporasi dan tabung elektrolisis  



Cara Kerja perangkat elektrolisis 

 Elektroliser akan berfungsi bila elemen elektroda dialiri arus listrik, dengan cara kunci 

kontak dinyalakan, sehingga arus dua belas volt mengalir menuju elektroda. Gas H2 dihasilkan 

oleh kutub katoda (-), sedangkan O2 dihasilkan oleh kutub anoda (+). Perubahan temperatur pada 

tabung elektroliser akan meningkat hingga ± 60 
o
C akibat pengaruh elektrolisis. Ini pertanda 

normal, dan hanya akan menyebabkan larutan elektrolit akan berkurang. Gas H2 akan mengalir 

sesuai jalur instalasi berikutnya. Karena gas H2 mempunyai sifat yang sangat mudah terbakar 

maka sisi baik ini menyebabkan daya bakar menjadi lebih sempurna, dan akan mengurangi 

kebutuhan bensin.  

  

HASIL PENGUJIAN 

Berikut ini akan disampaikan hasil pengujian : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Unit instalasi gabungan mesin dan data hasil pengamatan yang tertera pada mesin 

emision tekno tester 

Data Pengujian  instalasi HHO  tanpa Tabung Evaporasi 

RP

M 

TEMPERATUR (◦c) WAKT

U 

(Menit) 

KANDUNGAN POLUTAN 

BLOK 

SILINDER 
EXHAUST 

CO 

(%) 

HC 

(ppm) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

2000 84 56 3,11 0,10 238 20 0,8 

3000  63 2,12  



Data Pengujian  instalasi HHO dengan tambahan Tabung Evaporasi 

RP

M 

TEMPERATUR (◦c) WAKT

U 

(Menit) 

KANDUNGAN POLUTAN 

BLOK 

SILINDER 
EXHAUST 

CO 

(%) 

HC 

(ppm) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

2000 85 66 3,43 0,04 184 16,0 3,3 

3000  64 2,53  

 

Dari keterangan diatas dapat disampaikan hasil pengamatan dan analisis sebagai berikut : 

POLUTAN 
PERATURAN 

PEMERINTAH 

 

Tanpa 

T E 

 

Dengan 

T E 

KETERANGAN  

CO (%) 5.5 0,10 0,04 Lulus uji, lebih baik 60 % 

HC (PPM) 2400 238 184 Lulus uji, lebih baik 22,7 % 

O2 (%) --- 20 16,0 lebih baik 20 % 

CO2 (%) --- 0,8 3,3 lebih baik 312,5 % 

WAKTU KONSUMSI BAHAN 

BAKAR RATA-RATA 
2,6 2,98 

Lebih lama 0,38 menit atau 14,6 

% 

T
0
C BLOK SILINDER 84 85 1

0
  LEBIH PANAS 

T
0
C EXHAUSE RATA-RATA 59 65 10,17 % LEBIH PANAS 

 

Dari tabel perbandingan data pengujian diketahui : 

1. CO (%). Dengan menggunakan tabung evaporasi tingkat emisinya turun 60%, dari (0,1 

menjadi  0,04), Hal ini terjadi karena dengan adanya penambahan  gas hidrogen  yang 

sangat mudah terbakar yang memberikan efek peningkatan pembakaran  sehingga 

pembakaran berlangsung lebih sempurna. 

2. HC. Komponen ini adalah unsur utama dari rantai kimia terdiri dari bahan  bakar  fosil. 

Dengan.  adanya pembakaran yang sempurna maka unsur  utama  hidrokarbon akan 

terbakar sempurna dan meningkat 20%,  hal ini akan  menyebabkan peningkatan lamanya 

mesin hidup dengan jumlah bahan bakar yang  sama, yakni lebih lama 14,6%.  



3. Pembakaran yang sempurna ini menghasilkan kalor pembakaran yang lebih  besar  hingga 

terlihat pada temperatur block silinder yang  10,17% 

4. O2 Oksigen sisa yang turun 20%, membuktikan bahwa pembakaran yang lebih sempurna 

sungguh terjadi, hal ini dapat dipahami karena pembakaran  membutuhkan oksigen yang 

lebih banyak, atau dengan kata lain dengan penambahan 20% O2 menyebabkan pembakaran 

menjadi  lebih  sempurna. 

 

5. KESIMPULAN  

1. Penghematan rata-rata konsumsi bahan bakar bensin yang dapat dicapai   adalah 14,6 % 

      Hasil pengujian menyatakan emisi gas buang sebelum menggunakan  tabung evaporator  

CO = 0,1 %; HC = 238 ppm ( lebih rendah dari yang  disyaratkan  pemerintah yakni CO 

= 5,5 % ; HC = 2400 ppm).  

2. Hasil pengujian menyatakan emisi gas buang setelah menggunakan  tabung evaporator 

HHO sangat lebih layak CO = 0,04 %; HC = 184 ppm (lebih  rendah dari  yang 

isyaratkan pemerintah yakni : CO = 5,5 % ; HC = 2400  ppm).  

3. Penggunaan tabung evaporator pada instalasi generator hydrogen menyebabkan penggunaan 

generator hydrogen lebih berwawasan lingkungan. 

4. Gas buang dari knalpot tidak berbau menyengat dan tidak perih di mata, sehingga lebih 

ramah lingkungan. 
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