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Proses Elektrolisa untuk mengurangi emisi dan BBM
Cara praktis untuk pembuatannya
Kata Pengantar
Atas berkat & petunjuk Tuhan yang maha esa dan setelah membaca artikel detik com:
http://finance.detik.com/read/2012/04/21/190112/1898155/1034/ini-dia-ide-ide-widjajono--si-wamen-nyentrik-

yang kalau dikutip sebagian dari daftar ide-ide Widjajono yang pernah disampaikan kepada
detikFinance:
 Penghematan untuk bensin sampai di atas 30% oleh HHO dengan alat seharga Rp 800
ribu ditemukan oleh Prof. Djoko Sungkono dari ITS.






Perlunya penghematan pemakaian listrik dengan memakai lampu dan peralatan hemat energi dan
mematikannya apabila tidak diperlukan.
Memaksimalkan pemanfaatan batubara, panas bumi, air, bioenergi untuk listrik dengan diatasi kendalakendalanya. Harap diingat bahwa biaya listrik dari batubara, panasbumi dan air hanya seperempat biaya
listrik dari BBM.
Memaksimalkan pemanfaatan energi surya, angin, arus laut, mikro hidro untuk daerah-daerah terpencil
terutama Indonesia Bagian Timur.
Akan lebih banyak uang yang dihemat apabila kita bisa meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme), mengoptimalkan penerimaan pemerintah dan mengefisienkan pengeluaran pemerintah.

Maka saya tergerak untuk membagikan pengalaman saya menghemat BBM dengan cara
ELEKTROLISA atau sekarang dikenal dengan HHO yang pada prinsipnya sama saja dan tidak bisa
dipatenkan lagi karena sudah menjadi teknologi yang sudah lebih dari 25 tahun yang lalu,
walaupun sekarang baru diimplementasikan.
Yang saya tuliskan disini adalah pengalaman saya membuat HHO dari bahan-bahan yang bisa
saya dapat di Indonesia dan bisa saya aplikasikanuntuk mobil saya, hasilnya masih belum sebaik
yang diharapkan seperti ide Prof. Djoko Sungkono dari ITS yang di klaim bisa mencapai 30%
penghematan. Alat yang saya buat baru berhasil menghemat sekitar 5% - 15% pada pemakaian
sehari-hari.
Tentunya ini bukan sesuatu yang sempurna, jadi pakailah ide saya untuk mengurangi
pemakaian BBM dengan biaya murah dan ada di Indonesia (walaupun mungkin masih ada yang
import)
Bagi saya yang penting adalah saya bisa berbagi untuk kebaikan bangsa Indonesia untuk
mengurangi beban harga BBM yang selangit dan juga mengurangi emisi CO di mobil-mobil tua.
Jika ada yang tidak benar atau salah ketik atau bahasa yang tidak baku, tolong dimaafkan,
sekian dan terima kasih.
Jakarta, 22 April 2012
Ir. Herry Wi MSIE MBA
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Dasar Teori:
Proses Eletrolisis adalah proses merubah air H2O menjadi gas H2 dan O2
Detilnya ada di Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis
Secara simple arus listrik akan mengubah air menjadi gas H2 dan O2

Sumber gambar: http://aquarius.nasa.gov/electrolysis.html
Ini adalah teknologi ”kuno” yang sudah ada sejak jaman sebelum Merdeka.
Contoh di youtube: http://youtu.be/V1nJQyw4VeI
Mengapa gas H2 dan O2 mengurangi emisi dan BBM ?
Mesin-mesin yang pakai BBM melakukan pembakaran
BBM + Udara
di ruang bakar dan hasil pembakaran/ledakannya menjadi tenaga gerak. Dengan adanya
tambahan udara H2 dan O2 atau HHO maka isi ruang bakar menjadi
udara + BBM + H2 + O2
akan menghasilkan pembakaran/ledakan yang lebih besar sehingga BBM bisa dikurangi untuk
mendapatkan hasil tenaga yang sama.
Efek lain jika BBM tidak dikurangi maka mesin menjadi lebih bertenaga dan dapat pindah gigi
lebih cepat sehingga juga mengurangi konsumsi BBM.
Hasil lain dari uji emisi adalah naiknya O2 dan HC karena adanya tambahan H2 dan O2 tetapi
dikuti turunnya CO, CO2 akan naik membuktikan pembakaran yang lebih baik, silakan coba
sendiri.
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Apakah bisa diaplikasikan di semua kendaraan ?
Menambahkan HHO ke dalam ruang bakar bisa dilakuan pada mobil tipe lama yang belum
EURO2 standar atau yang belum ada sensor oksigen di knalpotnya atau gas buangnya.
Untuk Euro2 atau close loop control ECU, sebaiknya tidak dilakukan karena efek berbalik dari
ECU yang mengira kelebihkan O2 adalah kurang BBM sehingga bisa lebih boros.
Untuk mobil close loop atau EURO2 keatas dengan BBM bensin perlu program ulang di ECU
atau penyesuaian lain sehingga bisa bermanfaat, tetapi tidak akan dibahas disini, karena cukup
sulit dan mahal.
Sesuai peraturan pemerintah Indonesia maka mobil yang diproduksi setelah 2007 sudah harus
EURO2 standar. Pemakaian alat ini masih bisa untuk mobil diesel selama belum ada oxigen
sensor di knalpot walaupun sudah EURO2.
Skema gas

H2O + KOH

H2O + KOH

Tabung untuk
mengeringkan
HHO

Filter Bensin

H2O jika ada

HHO Kering

o Tabung elektrolisa bisa lebih dari satu, sesuaikan dengan tempat yang ada dan gunakan
panas mesin untuk mempercepat proses.
o Udara yang masuk ke tabung pertama sebiknya diberi saringan udara.
o Hasil udara dari elektrolisa dimasukan ketabung dingin supaya terjadi kondensasi
sehingga uap air berubah menjadi cair, jadi taruh tabung ini ditempat yang dingin,
terhindar dari panas mesin, misalnya di bemper.
o Hasil udara ini perlu disaring di filter bensin supaya Kalium tidak ikutan.
o Kemudian masukan tabung untuk cadangan sebelum masuk keintake, saluran udara
setelah filter udara, sesuaikan dengan kondisi mobil masing-masing
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Skema elektronik basic
Kutub – aki, atau body mobil
Bagian on
engine (nyala
ketika mesin
nyala)

Fog Lamp
relay
Saklar manual

sekring

sekring
Fog Lamp
Kutub + aki
Kutub – aki, atau body mobil

H2O + KOH

o Ini rangkaian paling sederhana dan teruji aman, tegangan pada elektrolisa minimal 1.2
volt, selebihnya hanya menjadi panas, pengaturan tegangan pada kepekatan KOH + H2O
(air) dan jarak antar baut + dan baut o Lampu disusun serial pada skema basic sehingga arus listriknya tidak terlalu besar yang
mana gas HHO yang dihasilkan juga tidak begitu besar.
o Disarankan untuk memakai skema ini sampai berhasil baru memakai skema berikutnya.
o Fungsi lampu adalah sebagai resistor sehingga jika terjadi arus pendek pada proses
elektrolisa tidak sampai memutus sekering tetapi cuma lampu menyala normal.
o Jika tidak ada lampu maka dapat menganggu sistim kelistrikan mobil karena arus listrik
tidak terbatasi, jika pakai sekering maka akan sering putus.
o Yang dibutuhkan adalah hasil gas H2 dan O2 dan bukan panas.
o Menghitung jumlah gas HHO: 0.116152778 x Ampere x (1.482/volt) x 1.5 liter per detik
(disarikan dari berbagai sumber di internet, tapi cukup lumayan masuk akal)
Setelah dua skema gas dan elektronic basic, maka sudah dapat dicoba sendiri, tentunya dengan
dasar ilmu fisika dan kimia yang cukup serta pengertian dan pemahaman akan mesin mobil
masing-masing. SELAMAT MENCOBA, SEMOGA BERHASIL, tetapi disarankan untuk terus
membaca hingga TUNTAS.
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Skema elektronik advance
Kutub – aki, atau body mobil
Bagian on
engine (nyala
ketika mesin
nyala)

relay

relay 5

ON 2

sekring

Kutub – aki, atau body mobil
Bagian on
engine (nyala
ketika mesin
nyala)

Fog Lamp
relay
Saklar manual

ON

sekring

sekring
Fog Lamp
Kutub + aki
Kutub – aki, atau body mobil

H2O + KOH

o Rangkaian in bisa memilih untuk memakai fog lamp serial atau pararel, jika ON 2 dan
ON posisi menyala, maka lampu tersusun pararel, jika ON 2 di posisi mati maka fog lamp
serial.
o ON 2 dipakai untuk menambah arus listrik yang setara dengan penambahan HHO
sehingga power mobil bertambah, gunakan saat tanjakan atau di tol pada rpm tinggi.
o Biasakan memakai ON 2 hanya pada saat tertentu, karena kebanyakan HHO sama
seperti memasukan air keruang bakar mesin (pada saat HHO meledak maka akan
menjadi H2O atau air kembali, disarankan matikan alat ini 10 detik sebelum mesin
dimatikan, untuk mengurangi uap air pada knalpot)
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Cara membuat tabung
Panaskan solder dengan besaran yang sama dengan baut yang akan dipasang.
Lubangi tabung plastik dengan solder dan masukan bautnya dengan cara diputar sehingga
membentuk uliran untuk baut sehingga bisa rapat saat baut dipasang.
Pasang tempat kabel di baut sebelum di masukan ke tabung, bisa pakai kontak tembaga, kabel
sudah bisa disiapkan. Lihat gambar supaya lebih mengerti.
Cara mengurangi BBM;
Karburator, ganti dengan spuyer yang lebih kecil.
Injection, set CO sehingga lamba diatas 1, bawa mobil kebengkel yang punya alat uji emisi.
Lakukan pada saat elekrolisa mati. Lebih baik jika sebelumnya ECU direset, set untuk BBM boros
lalu nyalakan ECU kemudian mesin baru setting CO hingga mencapai lamda diatas 1.
Video Youtube tahap awal percobaan saya: http://youtu.be/X4s7o50oIAY
Contoh pada percobaan saya:
o Tabung Elektrolisa: pakai tabung plastik yang biasa dipakai reservoar dari radiator punya
Daihatsu Ferosa 2 buah, Tabung pengering pakai punya Suzuki Carry 2 buah, sekitar
Rp 240000 (2009)
o Baut stainless steel yang panjang (ada di toko baut di Glodok) baut 13 panjang 15 cm, 16
untuk 2 tabung, masing-masing 8 baut, sekitar Rp 240000 (2009)
o Lampu kabut 55 watt , 2 unit dan akan menjadi daylight, kabel minus tidak terhubung
dengan body mobil, biasanya bahan plastik bukan logam, sekitar Rp 300000 (2009)
o Kabel, cukup besar untuk 20A, sekitar Rp 50000 (2009)
o Selang, tahan panas biasa dipakai untuk saluran buang radiator, sekitar Rp 100000
(2009)
o Filter bensin punya Suzuki Escudo model sebelum th 1999, sekitar Rp 40000 (2009)
o Relay 3 buah, 2 kaki 4 dan 1 kaki 5, sekitar Rp 75000 (2009)
o Sekering 25 A dan 1 A sekitar Rp 50000 (2009) termasuk dudukannya
o Kontak tembaga/dudukan kabel pakai yang bulat, sekitar Rp 100000 (2009)
o Injektor dibuat dari tutup tabung reservoar, sekitar Rp 10000 (2009)
o Dudukan tabung dan pengikat, kalau mau rapi buat dudukan dari logam (harga
beragam)
o Led indicator (termasuk resistor), bisa diganti voltmeter digital yang Lamp base
o KOH ada di pasar-pasar, paling tidak menimbulkan karat
o Air buangan AC, air murni gratis dari AC
Alat-alat:
o Solder dengan kepala sebesar baut
o Voltmeter, permanen
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Perkiraan total biaya bahan-bahan dasar: Rp 1255000 atau amannya sekitar Rp 1,5 juta belum
termasuk biaya pengerjaan (membuat dudukan di mobil), bisa lebih murah bila beli langsung
dari supplier.
Gambar-gambar:

Foto Tabung percobaan pertama

Foto Cara mengambil air buangan AC (untuk mendapatkan H2O hampir murni)

Foto Baut stainless steel panjang 15 cm

Foto Solder
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Foto Tabung Elektrolisa setelah beberapa kali percobaan (ada 8 baut masing-masing)

diletakan didepan sehingga relatif lebih dingin
Foto Tabung pengering HHO

Foto Filter bensin untuk menyaring uap KOH jika ada
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Foto Tabung HHO kering yang siap masuk keruang intake

Foto HHO diinjek ke intake, dipasang setelah filter udara
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Foto Fog lamp sekaligus daylight

Foto sekring dan relay

Foto Voltmeter dan saklar on dan on2

Foto Implementasi di ruang mesin
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Foto penyetelan CO

Hasil uji emisi
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Catatan:
Setelah keluar dari tabung terakhir gas HHO bisa dibagi ke saluran rem booster, tetapi mesti di
kontrol valvenya sehingga tidak menganggu.
Ideal tegangan eletrolisa antara 2-4 volt, baik mode on maupun on2 (lihat skema).
Baut stainless steel lebih bagus kalau di krom.
Cara mencampur KOH dengan air lakukan sedikit-demi sedikit karena akan timbul panas dan
hentikan bila KOH sudah mulai tidak larut, ideal volume 1:4 (KOH tidak dipadatkan)
Peringatan !
Gas H2 atau hidrogen tidak mudah meledak karena panas ( diatas 500 ̊ C) tetapi mudah
meledak karena percikan api dan benturan. Jangan merokok dekat gas ini, lebih reaktif dari
bensin dan tidak menimbulkan api tapi ledakan.
Pastikan proses elektrolisa hanya berjalan bila mesin menyala, jika terjadi akumlasi gas HHO
dapat menimbulkan ledakan pada mesin.
Tanggung Jawab
Penulis TIDAK bertanggung jawab akibat apapun dari percobaan ataupun implementasi dari
proyek ini, semua tanggung jawab berada pada pembaca sendiri. Penulis berusaha maksimal
untuk memberitahukan pengalamannya tetapi resiko tetap menjadi bagian/ditanggung
pembaca.

Ucapan terimakasih;
Terimakasih kepada Tuhan yang memberi hikmat sehingga saya dimampukan melakukan
proyek ini dan juga teman-teman saya; Agus Unggul, Agus Tjipto, Amiaw, Dindin, Bob, Eka,
Pakpahan yang membantu diskusi dan mendapatkan bahan-bahan yang saya perlukan di
Indonesia dan para netter yang mau membagikan ilmunya di internet.
Saran-saran dapat melalui email nemesisjedi@yahoo.com atau twiter @herrywi, mohon maaf
jika tidak semua email terbaca.
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