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Abstract 

Brown’s gas merupakan salah energi alternatif yang didapat melalui proses elektrolisis air 
tipe drycell. Elektrolisis  air  adalah  peristiwa penguraian  senyawa  air  (H2O)  menjadi oksigen  
(O2)  dan  gas hidrogen  (H2) dengan menggunakan  arus listrik  yang melalui  air  tersebut. Alat 
yang digunakan untuk memproduksi Brown’s gas  dengan cara melakukan proses elektrolisis 
air disebut Generator HHO. Penelitian ini menggunakan Generator HHO tipe dry cell dengan 
elektroda  terbuat dari Tembaga, Kuningan, Alumunium dan Stainless Steel serta menggunakan 
O-Ring sebagai celah elektroda. Tebal celah elektroda yang digunakan adalah 1.5, 1.8, 2 dan 3 
mm. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variasi Material Elektroda 
dan Celah Elektroda Pada Generator terhadap Produksi Brown’s gas yang dihasilkan. Arus 
listrik yang digunakan adalah DC 10 Ampere, volume air pada larutan elektrolit sebesar 2,5 liter, 
persentase fraksi massa katalis NaOH sebesar 1,77 % dan suhu lingkungan dijaga konstan. 
Hasil penelitian ini adalah variasi celah elektroda dan Material Elektroda yang digunakan pada 
Generator HHO tipe dry cell mempengaruhi produktivitas Brown’s gas. Produktivitas Brown’s 
gas tertinggi terdapat pada konfigurasi tebal celah elektroda 1,5 mm dengan material Stainless 
Steel  dengan nilai produktivitas 0.022160 l/s, sedangkan untuk produktivitas terendah terdapat 
pada konfigurasi celah elektroda 3 mm dengan material elektroda alumunium  dengan nilai 
produktivitas 0.012622 l/s.  Efisiensi Generator HHO tertinggi terdapat pada konfigurasi celah 
elektroda 1,5 mm dengan material stainless steel  dengan nilai sebesar 62,50 % ,sedangkan 
untuk efisiensi terendah yang terdapat pada celah elektroda 3 mm dengan material elektroda 
alumunium dengan nilai sebesar 17,33 %. 
Keywords : Bahan Bakar Alternatif, Elektrolisis air, Produksi Brown’s gas, Generator HHO, 

Celah Elektroda, Material Elektroda  
 

PENDAHULUAN 
Salah satu sumber energi alternatif yang 

bisa digunakan adalah air (H2O). Air dinilai 
banyak ditemukan diberbagai penjuru dunia 
bahkan sebagian besar bumi adalah air 
dengan 3% nya air tawar. Air bukanlah bahan 
bakar, tetapi air bisa dijadikan bahan bakar 
salah satunya dengan proses elektrolisis air. 
Elektrolisis sendiri adalah proses reaksi kimia 
yang berlangsung dengan menggunakan arus 
listrik, reaksi kimia terjadi secara tidak 
spontan. Reaksi tidak spontan terjadi jika ada 
arus listrik yang mengalir dari luar dengan Eo

sel 

bernilai negatif [1] sedangkan Elektrolisis  air  
adalah  peristiwa penguraian  senyawa  air  
(H2O)  menjadi oksigen  (O2)  dan  gas 
hidrogen  (H2) dengan menggunakan  arus 
listrik  yang melalui  air  tersebut [2].  

 

 
Gambar 1. Elektrolisis Air [3] 

Dalam proses elektrolisis air diperlukan 
sebuah alat yaitu generator HHO. Generator 
HHO atau bisa disebut elektroliser merupakan 
alat atau tempat terjadinya proses elektrolisis 
air dimana didalamnya terdapat elektroda 
katoda dan elektroda anoda serta larutan 
elektrolit. Faktor yang mempengaruhi kinerja 
generator HHO ada banyak faktor contohnya 
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material elektroda dan celah elektroda. 
Material elektroda generator HHO harus 
memiliki sifat konduktivitas listrik tinggi dan 
tahan korosi guna mendapatkan produktivitas 
yang tinggi[4]. Nilai konduktivitas listrik dari 
suatu material berbanding terbalik dengan nilai 
tahanan listriknya. Nilai tahanan listrik material 
elektroda penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 
Kemampuan suatu bahan untuk 
menghantarkan arus listrik disebut 
konduktifitas listrik sedangkan tahanan listrik 
adalah sesuatu yang dapat menghambat 
jalannya arus listrik yang mengalir. Korosi juga 
mempengaruhi produktivitas Brown’s gas 
dikarenakan korosi membentuk lapisan 
dipermukaan elektroda, hal ini dapat 
menghambat arus listrik yang mengalir [5].    
Terhambatnya arus listrik yang mengalir 
menyebabkan produksi Brown’s gas turun. 
Pada tabel 2 ditunjukan data laju korosi variasi 
material elektroda terhadap larutan NaOH. 
Pada tabel 2 menjelaskan suhu maksimum 
variasi material elektroda terkorosi dengan laju 
dibawah 20mpy. Tanda X pada gambar 3 
menunjukan variasi material elektroda tidak 
mampu menahan korosi larutan NaOH. 

Tabel 1. Nilai Tahanan Listrik Material 
Penelitian [6] 

 

Tabel 2. Laju Korosi Material Penelitian [7] 

 
 

Celah elektroda berfungsi sebagai 
pembatas dan pemberi jarak tertentu dari satu 
pelat elektroda dengan pelat elektroda yang lain. 
Jarak celah elektroda sangat mempengaruhi 
produksi Brown’s gas celah yang sempit akan 
menghasilkan Brown’s gas yang tinggi[8].  

Generator HHO sejauh ini diketahui 
memliki 2 tipe yaitu tipe wetcell (Tipe basah) 
dan tipe drycell (tipe kering). Generator HHO 
tipe basah (Wetcell) adalah generator HHO 
yang semua permukaan elektrodanya tercelup 

cairan elektrolit yang terdapat di dalam sebuah 
wadah yang berisi larutan elektrolit. Dengan 
menggunakan generator HHO tipe basah akan 
menghasilkan gas Hidrogen yang lebih stabil, 
namun generator HHO tipe basah akan 
menghasilkan panas yang besar dikarenakan 
tidak adanya sirkulasi larutan elektrolit seperti 
tipe kering daya yang dibutukan juga lebih 
besar dari tipe kering dikarenakan semua 
permukaan elektroda yang tercelup akan 
melakukan proses elektrolisis. Sedangkan 
generator HHO tipe kering (Dry Cell) adalah 
generator HHO yang elektrodanya tidak 
terendam penuh kedalam larutan elektrolit 
namun hanya mengisi celah-celah antara 
elektroda itu sendiri dengan hasil gas Brown’s 
gas. 

Gas Hidrogen Hidrogen Oksigen 
(HHO/Oxyhidrogen) atau biasa disebut 
Brown’s gas merupakan salah satu energi 
terbarukan yang marak dikembangkan 
sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. 
Brown’s gas bisa diperoleh dari air (H2O) 
dengan cara proses elektrolisis tipe drycell. 
Brown’s gas pertama kali ditemukan oleh Yull 
Brown (1974) berasal dari molekul diatomic 
Hidrogen (H2) dan molekul diatomik Oksigen 
(O2). Dalam produksi Brown’s gas 
menggunakan elektrolisis air tipe kering 
terdapat parameter parameter kinerja dari 
generator HHO diantaranya: 

Konsumsi daya generator HHO dapat 
ditentukan menggunakan Persamaan (1).  
𝑃 = 𝑉. 𝐼                                                         (1) 
Dimana:  
P  = Daya Generator HHO (Watt) 
V = Beda potensial (Volt) 
I   = Kuat arus listrik (Ampere) 

Proses elektrolisis air menggunakan 
generator HHO tipe kering akan menghasilkan 
Brown’s gas atau gas HHO. Sehingga 
diperlukan untuk mengetahui laju produksi 
Brown’s gas atau gas HHO yang dihasilkan 
oleh guna mengetahui seberapa bagus kinerja 
dari generator tersebut. Produktivitas Brown’s 
gas dapat diukur dengan persamaan (2). 

 𝑄 =
⩝

𝑡
                                                                

(2) 
Dimana:  
Q = Produktivitas Brown’s gas (l/s) 
⩝ = Volume Brown’s gas (liter) 
t = Waktu elektrolisis air (s) 

 Efisiensi adalah perbandingan antara 
energi yang dihasilkan (output) dengan jumlah 
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energi yang digunakan (input) untuk 
melakukan proses tersebut. Efisiensi generator 
HHO dapat dihitung dengan persamaan (3). 
 
η = Q HHO x ρ HHO  x LHV HHO                             
(3) 

             P 
Dimana: 
QHHO        = Produktivitas Brown’s gas (l/s) 
ρHHO   = Massa jenis Brown’s gas (gr/l) 
LHVHHO = Nilai energi terendah (J/gr) 
P    = Konsumsi daya generator (Watt) 

Sebelum penelitian ini dilakukan telah banyak 
penelitian – penelitian sebelumnya yang 
membahas produksi Brown’s gas. Penelitian 
mengenai variasi persentasi katalis NaHCO3  

(Natrium Bikarbonat) sebesar 0.69% , 1.38% , 
1.77% , 2.15% dan tebal pelat elektroda 
sebesar 0.3 mm, 1 mm , 1.2 mm , 1.5 mm. 
Dari hasil penelitian tersebut didapat laju 
produksi gas HHO dan efisiensi generator 
HHO akan semakin meningkat seiring dengan 
penambahan persentase katalisnya dengan 
titik maksimum persentasi katalis 1.77%  dan 
dengan tebal pelat elektroda 0.3 mm. Dengan 
persentase katalis 1.77% dan tebal pelat 
elektroda 0.3 mm didapat kan efisiensi 
22,404% dan laju produksi gas HHO 0.01471 
l/s.[4]. Sedangkan penelitian variasi 
penggunaan katalis NaOH, KOH dan NaCl 
guna mendapatkan produksi Brown’s gas 
terbesar. Brown’s gas tersebut akan ditambah 
pada  bahan bakar motor bakar untuk dilihat 
pengaruhnya. Dari penelitiannya didapat 
kesimpulan penggunaan katalis NaOH 
merupakan efisiensi paling bagus pada 
generator HHO. Dengan menggunakan NaOH 
konsumsi listrik yang dibutuhkan generator 
HHO terkecil dibandingkan dengan katalis 
lain[9]. Penggunaan generator HHO untuk 
meningkatkan efisiensi bahan bakar pada 
pengunaan mesin yang menggunakan busi. 
Pada penelitiannya menggunakan generator 
HHO tipe drycell dengan voltase konstan 
sebesar 12VDC dan katalis  KOH sebesar 30g 
yang dicampur dengan air sebesar 500 ml. 
Salah satu variasi yang digunakan adalah 
membandingkan jarak celah 5 mm dan 2,5 mm 
dengan cara menyalakan generator HHO 24 
jam temperatur awal didesain 250C. Hasil yang 
didapat untuk mencapai produksi gas HHO 1 
liter untuk jarak celah 5 mm dibutuhkan waktu 
20 menit dengan arus 2 A dengan kenaikan 
temperature 150C sedangkan jarak celah 2,5 

mm dibutuhkan waktu 4 menit dengan arus 6A 
dengan kenaikan temperature 50C. Semakin 
rapatnya jarak celah akan mempercepat laju 
produksi gas HHO[10]. Penelitian 
menggunakan solar water electrolysis dengan 
variasi material elektroda antara lain tembaga, 
alumunium, besi, stainless steel, timah, 
graphite dan perunggu. Dari penelitian 
tersebut didapatkan kesimpulan produktivitas 
hidrogen, konsumsi energi dan efisiensi energi 
yang terbaik adalah material tembaga dan 
perunggu. Sedangkan elektroda timah dan 
alumunium menghasilkan produktifitas yang 
rendah dan juga tidak tahan lama. Untuk 
elektroda besi, stainless steel, graphite 
mempunyai performa yang biasa saja[11]. 
Penelitian tentang pengaruh penambahan 
pelat terhadap produksi brown’s gas pada 
elektroliser tipe drycell. Hasilnya menunjukan 
produktivitas brown’s gas cenderung konstan 
setiap pertambahan waktu, dan didapat 
konfigurasi pelat netral 4 buah dengan masing 
masing sisi elektroda diberi 2 buah pelat 
merupakan konfigurasi yang menghasilkan 
produktivitas terbesar mencapai 0,015 l/s.[12] 

Dari berbagai penelitian diatas 
menunjukan bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi produktivitas Brown’s gas. 
Namun pada penelitian ini bertujuan untuk 
mencari pengaruh material pelat dan celah 
elektroda pada produksi Brown’s gas drycell. 
material elektroda yang digunakan adalah 
tembaga, kuningan, alumunium stainless steel. 
Dengan ukuran celah elektroda 1.5,1.8,2,3 
mm. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian 
eksperimental (experimental research), yaitu 
melalui metode eksperimen dengan 
melaksanakan pengamatan secara langsung 
sehingga didapatkan sebab akibat dari suatu 
proses yang terjadi pada jenis material pelat 
serta pengaruh jarak celah antar pelat pada 
generator HHO tipe drycell dalam 
memproduksi Brown’s gas. Parameter yang 
diamati dalam penelitian ini tegangan listrik 
yang dibutuhkan (V), Produktivitas Brown’s 
gas (l/s), temperatur elektrolit sirkulasi setelah 
melewati generator HHO (0C). 

Dalam penelitian ini digunakan variasi 
material elektroda tembaga, kuningan, 
alumunium, stainless steel dengan  celah 
elektroda 1,5, 1,8, 2 dan 3 mm dipakai 
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ketebalan elektroda 1mm. Sedangkan untuk 
volume air pada larutan adalah 2,5 liter atau 
2500 ml, presentase fraksi massa katalis 
NaOH yang digunakan adalah 1,77% (45 
gram) perhitungan fraksi massa katalis dapat 
dilihat pada persamaan(4) , kuat arus 
(Ampere) yang digunakan adalah 10 A serta 
suhu lingkungan dijaga konstan pada saat 
penelitian berlangsung. 

% =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠 (𝑔𝑟)

(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 (𝑔𝑟))
x 100%  

   

% =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠 (𝑔𝑟)

(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑖𝑟+𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠)𝑔𝑟
x 100%    (4) 

Jika massa zat terlarut sebesar 45gr 
dan massa zat pelarut sebesar 2500 gr maka 
dapat dihitung fraksi massa katalisnya sebagai 
berikut. 

% =
45𝑔𝑟

(2500+45)𝑔𝑟
x 100%   

    (4) 

% =
45𝑔𝑟

(2545)𝑔𝑟
x 100% 

     = 1.77 % 
 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Surya dan Energi Alternatif Fakultas Teknik 
Universitas Brawijaya pada bulan Mei 2017 - 
Selesai. Penelitian ini menggunakan 
Generator HHO tipe drycell dengan 
menggunakan celah elektroda berbahan karet 
tipe O-Ring berdiameter 56 mm ditambah pelat 
netral dan pelat sisi. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Gambar 2. Konstruksi Generator HHO 

 
Dimensi pelat elektroda, pelat netral dan celah 
elektroda yang digunakan dalam penelitian 
ditunjukkan pada Gambar 3, Gambar 4 dan 
gambar 5 Untuk instalasi penelitian yang 
digunakan selama penelitian berlangsung 
ditunjukkan pada Gambar 6. Langkah 
pengujian pada penelitian Persiapkan semua 
peralatan sesuai skema Susun generator HHO 
sesuai dengan variasi dan skema yang telah 
ditentukan, contohnya pada variasi jarak antar 

pelat 3 mm dan material pelat tembaga 
gunakan karet O-ring 3 mm sebagai sekat 
antar pelat dan gunakan 2 pelat elektroda 4 
pelat sisi dan 4 pelat netral berbahan tembaga 
lalu susun menjadi satu dengan dijepit 2 buah 
akrilik. Lalu pasang generator HHO kedalam 
instalasi penelitian sesuai skema yang 
ditentukan. Persiapkan larutan elektrolit yang 
akan dipakai pengujian yaitu dengan cara 
siapkan katalis NaOH 45gr yang dilarutkan 
(diaduk) dengan air 2,5 liter sesudah itu 
larutan elektrolit tersebut tuang pada bubbler 
box penampungan elektrolit. Pasang dua buah 
kabel (katoda dan anoda) dari inventer ke 
instalasi generator HHO. Atur arus yang akan 
mengalir pada generator HHO dengan 
mengatur tombol switch putar pada inventer. 
Pengambilan data dilakukan pada setiap 
rentang waktu 10 detik sampai dengan gelas 
ukur volume alir gas HHO tidak muat. Data 
yang diambil berupa tegangan listrik dengan 
menggunakan digital multitester , temperature 
elektrolit setelah keluar dari generator HHO 
dengan menggunakan digital thermocouple 
dan volume alir gas HHO dengan 
menggunakan gelas ukur. Nyalakan inventer 
dengan menekan switch on tanda dimulainya 
langkah pengambilan data dan catat hasilnya 
sesuai yang ditunjukan pada alat ukur. Setiap 
selesai satu kali variasi pengambilan data 
instalasi didinginkan sampai mencapai 
temperatur lingkungan seperti sebelum 
pengambilan data dimulai yang ditunjukan oleh 
digital thermocouple. Pengambilan data tiap 
variasi jarak antar pelat dan material pelat 
sebanyak 3 kali. Ulangi pengambilan data 
dengan variasi jarak celah 2 mm, 1.8 mm, 1.5 
mm dan material pelat kuningan, alumunium 
dan stainless steel.Lakukan analisa dan 
pengolahan terhadap hasil data yang diperoleh 
dari pengujian ini untuk mendapatkan 
produktifitas gas HHO, efisiensi generator 
HHO dan daya yang dibutuhkan generator 
HHO serta temperatur larutan elektrolit. 
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Gambar 3. Dimensi Pelat Elektroda       

 

 

Gambar 4. Dimensi Pelat Netral 

 

 

Gambar 5. Dimensi Celah Elektroda 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gambar 6. Instalasi Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan analisa data dilakukan dengan 
menerapkan rumus – rumus yang telah 
ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini 
dilakukan perhitungan mengenai produktivitas 
Brown’s gas, Konsumsi daya generator HHO  
 

 
 
 
 
 
dan efisiensi generator HHO dengan variabel 
jarak celah elektroda 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 
3 mm serta variasi material tembaga, 
kuningan, alumunium dan stainless steel. Hasil 
secara keseluruhan perhitungan komsumsi 
daya generator HHO, Produktivitas Brown’s 
Gas dan efisiensi dari generator HHO yang 
diambil dari data ke -70 second dapat dilihat 
pada tabel 3 dibawah in
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Material Elektroda: 
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Gambar 7. Hubungan waktu elektrolisis terhadap volume Brown’s gas (L) pada celah elektroda [a] 
1.5,[b]1.8,[c]2,[d]3mm.

Gambar 7 yang meliputi grafik (a),(b),(c) dan 
(d) terlihat volume Brown’s gas tertinggi 
didapatkan pada material elektroda stainless 
steel dan disusul material elektroda tembaga, 
kuningan dan alumunium pada celah elektroda 
1.5mm. Faktor yang mempengaruhi produksi 
Brown’s gas menurut tinjauan pustaka adalah 
tahanan jenis material elektroda, korosi dan 
tipisnya celah elektroda. Besarnya hambatan 
listrik pada masing masing elektroda dapat 
dihitung dengan persamaan (5) berikut : 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
    

     (5) 

Dimana : 
R = Besarnya hambatan listrik (resistivitas) (ohm) 

ρ  = Tahanan jenis material elektroda (Ω.mm) 
l   = Tebal material elektroda (mm) 
A = Luas permukaan elektroda 

Jika hambatan listrik elektroda 
semakin besar maka transfer elektron  menuju 
larutan elektrolit untuk memecah molekul H2O 
akan terhambat sehingga produksi brown’s 
gas semakin kecil[4]. Dimensi serta tebal 
elektroda pada setiap variasi penelitian adalah 

konstan faktor yang mempengaruhi hambatan 
listrik jika mengacu pada persamaan (5) 
adalah tahanan jenis material elektroda. 
Perhitungan nilai hambatan listrik pada masing 
– masing material elektroda ditunjukan pada 
tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Nilai Perhitungan Hambatan Listrik  

 

Dapat dilihat gambar 7 secara teroritis 
produksi Brown’s gas tertinggi dicapai material 
tembaga, alumunium, kuningan dan stainless 
steel. Stainless steel memiliki hambatan listrik 
tertinggi 1.421 x 10-9 Ω yang artinya hambatan 
listrik  yang terjadi pada elektroda stainless 
steel paling tinggi diantara material elektroda 
lainnya, namun pada hasil penelitian yang 
telah dilakukan hasil produksi Brown’s gas 
justru elektroda stainless steel memiliki hasil 
paling tinggi diantara material elektroda lain. 
Hal ini sesuai pada Tabel 2. Pada Tabel 2 
dijelaskan material elektroda tidak akan 
terkorosi oleh penggunaan katalis Sodium 
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hidroksida pada konsentrasi berapapun. 
Sedangkan elektroda tembaga dan kuningan 
akan terkorosi oleh sodium hidroksida jika 
konsentrasinya bertambah. Terkorosinya 

elektroda tersebut akan sangat menghambat 
jalannya elektrolisis air sehingga produksi 
Brown’s gas akan menurun.

Tabel 4. Perbandingan Elektroda Sebelum dan Sesudah Digunakan Elektrolisis Air. 

 

 Pada Tabel 4 ditunjukan fenomena 
yang dialami masing - masing material 
elektroda. Untuk penggunaan elektroda 
Stainless steel, Tembaga dan Kuningan  
Penempelan ion Na+ dan ion lainnya pada 
katoda terlihat.  Penempelan paling pekat 
terjadi pada elektroda Tembaga dan Kuningan. 
Penempelan Na+   dan lainnya pada katoda 
dapat menambah hambatan listrik pada proses 
elektrolisis air. Sedangkan elektroda stainless 
steel penempalan ion Na+ dan lainnya tidak 
begitu pekat sehingga hambatan listrik yang 
terjadi tidak sebesar material elektroda 
tembaga dan kuningan. Penelitian 
menggunakan elektroda alumunium 
didapatkan hasil produksi Brown’s gas yang 
sangat kecil hal ini sesuai dengan tinjauan 
pustaka pada tabel 3 material elektroda 
alumunium akan sangat korosif jika dikenakan 
larutan NaOH. Hal ini dibuktikan dengan 
persamaan (6) dibawah ini. 

Katoda  :  2H2O (l) +2e -        H2(g) + 2OH-  E0red = - 

0,828V                   

Anoda :  Al  (s)          Al3+(aq) + 3e-          E0oks = - 1,66V           

        E0sel   =  0,832 

    ….( 6 ) 
Menurut persamaan (6) nilai E0sel pada 

proses reaksi elektrolisis air menggunakan 
elektroda alumunium bernilai positif, 
sedangkan menurut teori sel galvani reaksi 
akan terjadi secara spontan apabila E0sel 
adalah positif [1]. Hal ini terbukti ketika arus 
listrik pada proses elektrolisis air dimatikan 
dengan posisi elektroda masih terendam 
larutan elektrolit yang ditunjukan gambar 9. 
Fenomena tersebut menjelaskan bahwa 
alumunium tidak cocok digunakan untuk 
elektroda pada proses produksi brown’s gas 
dengan katalis NaOH.  

Gambar 7 juga menunjukan pada 
penggunaan celah elektroda 1.5mm produksi 
Brown’s gas yang semakin banyak. Hal ini 
sesuai hipotesis penelitian ini, semakin tipis 
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Arah Gerak Elektron 

Ket: 

(-)  : Katoda 

(+) : Anoda 

(t)  : Tebal Celah Elektroda 
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celah elektroda yang digunakan maka volume 
Brown’s gas yang dihasilkan semakin besar. 
Pada celah elektroda 1.5mm volume air yang 
mengisi celah tersebut semakin sedikit 
sehingga waktu yang diperlukan untuk 
memecah H2O menjadi Brown’s gas semakin 
singkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
lalu jarak celah yang rapat dengan tebal 
elektroda yang sama akan menghasilkan 
Brown’s gas yang lebih banyak.[8] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Transfer elektron pada generator 

HHO 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.    Hubungan Temperatur Larutan Terhadap Celah Elektroda Pada Material Elektroda   

Tembaga, Kuningan, Alumunium dan Stainless steel
 
         

Dari gambar 8 jika (t) semakin besar 
maka pergerakan elektron dari katoda menuju 
anoda semakin lama dikarenakan jarak antar 
katoda dan anodanya semakin jauh. Dan juga 
semakin besar nilai (t) pada gambar 8 volume air 
yang mengisi celah tersebut semakin besar 
sehingga energi yang dibutuhkan untuk 
memecah molekul H2O semakin banyak.  

Pada penelitian ini temperature elektrolit 
hasil pada saluran pembuangan pada generator 
HHO juga diukur yang ditunjukan pada gambar 9. 
Pada gambar 9 menunjukan semakin tipis celah 
elektroda maka temperature akan meningkat. 
Semakin tipisnya celah elektroda menyebabkan 
jarak katoda ke anoda semakin pendek. 
Pendeknya jarak katoda dan anoda 
menyebabkan pegerakan elektron semakin 
cepat. Semakin cepat pergerakan elektron 
menyebabkan gesekan antar elektron yang 
terjadi semakin besar. Gesekan elektron tersebut 
meningkatkan temperatur pada generator HHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Elektroda : 
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Gambar 10.    Hubungan Celah Elektroda dan Material Elektroda Terhadap [a] Produktivitas Brown’s 

Gas, [b] Konsumsi Daya Generator, [c] Efisiensi Generator. 
 

Pada gambar 10 [a] menunjukan 
produktivitas Brown’s gas pada waktu percobaan  
ke 70 detik. Produksi terbesar dihasilkan pada 
celah elektroda 1.5 mm dengan menggunakan 
material stainless steel dengan produktivitas 
Brown’s Gas sebesar 0.022159 l/s. Sedangkan 
hasil terendah dihasilkan pada celah elektroda 
3mm dengan penggunaan material elektroda 
Alumunium dengan produktivitas Brown’s Gas 
Sebesar 0.012622 l/s. Data hasil pengujian ini 
lebih tinggi jika dibandingkan pengujian tahun 
lalu[9]. Pada pengujian yang lalu didapatkan hasil 
terbesar dengan penggunaan jarak celah 1.5 mm, 
ketebalan elektroda 0.3 mm, material elektroda 
stainless steel 304L dan katalis NaHCO3 1.77% 
sebesar 0.01471 l/s.Lebih tingginya hasil 
penelitian ini disebabkan pada penggunaan 

katalis NaOH yang memiliki sifat penghantar listrik 
yang sangat bagus. 

Menurut penelitian sebelumnya 
menyatakan semakin jauh jarak elektroda maka 
hambatan yang terjadi juga akan semakin besar 
dikarenakan pergerakan elektron dari katoda ke 
anoda semakin panjang. Semakin renggangnya 
celah elektroda juga menyebabkan larutan yang 
mengisi celah – celah elektroda semakin banyak. 
Jauhnya celah elektroda menyebabkan hambatan 
semakin tinggi yang menyebabkan energi 
terbuang sia – sia pada larutan tanpa memecah 
air dan akan menurunkan produktivitasnya.[5] 

Selain itu material pelat juga 
mempengaruhi pada produktivitas Brown’s gas 
yang dihasilkan. Hasil produktivitas brown’s gas 
tertinggi didapat pada penggunaan material 
Stainless steel.  Pada penggunaan material 

Material Elektroda : 

[a] [b] 

[c] 
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alumunium menghasilkan produktivitas Brown’s 
gas terendah dikarenakan penggunaan katalis 
NaOH yang mampu menghancurkan material 
alumunium sesuai dengan tabel 2 Hal tersebut 
akan menghambat produktivitas Brown’s gas 
akibat terganggunya reaksi redoks elektrolisis  air. 
Tembaga dan Kuningan mendapatkan urutan 
nomer 2 dan 3 dalam hal produktivitas Brown’s 
gas disebabkan karena Tahanan Listrik 2 logam 
tersebut terbilang cukup rendah. Dan juga 
elektroda tembaga dan kuningan tersebut cukup 
tahan terhadap larutan NaOH namun tidak sebaik 
elektroda stainless steel.  

Terlihat dalam gambar 10 [b] konsumsi 
daya terkecil pada penggunaan celah elektroda 
1.5 mm dengan material elektroda stainless steel 
yaitu sebesar 230.7 watt dan penggunaan daya 
terbesar pada penggunaan celah elektroda 3mm 
dengan material elektroda alumunium yaitu 
sebesar 437 watt. Pada gambar grafik juga dapat 
disimpulkan semakin tipis celah elektroda maka 
konsumsi daya yang dibutuhkan juga semakin 
sedikit. Dengan kata lain penggunaan celah 
elektroda yang semakin tebal akan meningkatkan 
konsumsi daya pada generator HHO. Semakin 
tebal elektroda akan meningkatkan hambatan 
yang semakin besar. Konsumsi daya generator 
HHO dipengaruhi oleh beda potensial listrik 
dikarenakan arus yang digunakan pada penelitian 
ini disetel untuk konstan. Pada gambar 10 [b] juga 
menunjukan penggunaan material alumunium 
membutuhkan konsumsi daya yang besar. Korosi 
pada alumunium dikarenakan larutan NaOH akan 
menghambat pergerakan elektron sehingga 
menghasilkan beda potensial yang besar. 
Sedangkan pada elektroda stainless steel yang 
tidak terpengaruh oleh larutan NaOH akan 
menghasilkan konsumsi daya yang sedikit. 
Konsumsi daya pada elektroda stainless steel 
hampir sama dengan elektroda tembaga. 
Elektroda tembaga mampu memiliki konsumsi 
daya yang sedikit dikarenakan memiliki tahanan 
listrik terendah dibandingkan elektroda lain dalam 
penelitian ini. Nilai hambatan berbanding lurus 
dengan nilai beda potensial sesuai dengan 
persamaan (1).  

Efisiensi merupakan energi yang 
dihasilkan dengan energi yang dibutuhkan pada 
suatu mesin [4] Pada penelitian ini efisiensi 
didapatkan dari perhitungan energi dari Brown’s 
gas dan Volume Brown’s gas yang dihasilkan 
dengan konsumsi daya yang dibutuhkan 
generator HHO. Berdasarkan persamaan (3) 
efisiensi dipengaruhi oleh produktivitas Brown’s 
gas dan konsumsi daya yang dibutuhkan. 
Semakin tinggi produktivitas Brown’s gas yang 

dihasilkan dengan daya yang rendah maka 
efisiensinya juga tinggi.   

Pada gambar 10 [c] dijelaskan pada 
penggunaan celah elektroda yang tipis dengan 
material elektroda yang sama efisiensi yang 
didapatkan cenderung meningkat. Penggunaan 
celah elektroda yang semakin tipis menyebabkan 
volume air yang mengisi celah elektroda juga 
semakin sedikit sehingga waktu yang diperlukan 
untuk memecah air menjadi Brown’s gas semakin 
meningkat. Dengan penggunaan celah elektroda 
yang sempit maka hambatan listrik yang terjadi 
juga semakin kecil. 

Penggunaan material elektroda juga 
mempengarui efisiensi pada generator HHO. 
Dengan material elektroda dengan sifat 
ketahanan korosi yang tinggi dan tahanan listrik 
yang rendah akan menghasilkan efisiensi yang 
tinggi. Karena jika elektroda terkorosi hambatan 
listrik pada elektroda itu juga akan semakin besar. 

KESIMPULAN 

 Menurut hasil penelitian dan pembahasan 
data yang sudah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Material elektroda dan tebal celah elektroda 

mempengaruhi Produktivitas Brown’s gas dan 
efisiensi generator HHO tipe drycell 

2. Semakin tahan terhadap korosi suatu material 
elektroda maka produktivitas Brown’s gas dan 
efisiensi generator HHO tipe drycell semakin 
besar. 

3. Semakin rendah tahanan listrik suatu material 
elektroda maka maka produktivitas Brown’s 
gas dan efisiensi generator HHO tipe drycell 
semakin besar. 

4. Semakin tipis celah elektroda produktivitas 
Brown’s gas yang dihasilkan semakin tinggi 
dan efisiensi yang didapat juga semakin besar. 

5. Produktivitas Brown’s gas tertinggi didapat 
pada material elektroda stainless steel dengan 
tebal celah elektroda 1.5 mm sebesar 
0.022160 L/s. Produktivitas Brown’s gas 
Terendah didapat pada material elektroda 
Alumunium dengan tebal celah elektroda 3mm 
sebesar 0.012622L/s. 

6. Efisiensi Generator HHO Tertinggi didapat 
pada material elektroda stainless steel dengan 
tebal celah elektroda 1.5 mm sebesar 62.50% 
sedangkan terendah didapat pada material 
alumunium dengan tebal celah elektroda 3mm 
sebesar 17.33% 
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