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SIFAT UMUM 

• Simbol   : H  
• nomer atom  : 1  
• Berat atom  : 1.00794  
• Golongan  : 1  
• Nama golongan : (tidak ada). Karena golongan alkali dimulai dari Li ke   

              bawah. 
• Perioda   : 1  
• Blok   : s  
• Wujud   : gas pada 298 K (gas teringan )  
• Warna   : tidak berwarna 
• Klasifikasi  : Non – logam  
• Keberadaan  : hidrogen tersedia secara komersial dalam tangki 

bertekanan       

Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan paling melimpah. Hidrogen 
sebagai air sangat penting bagi kehidupan dan hidrogen ada dalam semua senyawa 
organik. Gas hidrogen dulu digunakan sebagai pengisi balon untuk transpotasi tapi ini 
sangat berbahaya karena resiko kebakaran (peristiwa Hindenburg). Hidrogen adalah 
gas yang tidak beracun tapi berbahaya bila dicampur dengan udara atau oksigen 
karena akan menimbulkan kebakaran dan ledakan. 

 

 
 

http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/name.html
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/atomic-weight.html
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/group-number.html
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/group-number.html
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/group-number.html
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/standard-state.html


KELIMPAHAN 
Kelimpahan hidrogen di bumi nomer 3 setelah silikon dan oksigen. Di alam 

hidrogen mempunyai 3 isotop yaitu : 

1. Hydrogen (1H),  
2. Deuterium (2D) 
3. Tritium (3T) 

PEMBUTAN HIDROGEN 
 

Dalam skala laboratorium hidrogen dapat dibuat dari reaksi antara air atau asam 
encer dengan logam khususnya alkali atau alkali tanah. Juga dapat dihasilkan dari 
elektrolisis larutan garam dan hidrolisis logam hidrida: 

CaH2 + 2H2O Ca(OH)2 + 2H2

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 

Dalam skala industri hidrogen dihasilkan dari uap air dengan metana atau 
hidrokarbon ringan dengan katalis nikel pada suhu 750 °C menghasilkan campuran 
karbon monooksida dn hidrogen. Campuran gs ini disebut 'synthesis gas', or 'syngas'. 

CH4 + H20 → CO + H2 

C(coke) + H2O (1000°C) CO + H2 

Hidrogen dapat juga dibuat dengan melewatkan gas CO uap air panas (440o C) 
pada katalis besi oksida atau kobalt oksida 

CO + H2O CO2 + H2

 
KEGUNAAN 
 

Salah satu kegunaan hidrogen yang penting adalah: 
 
1. Proses produksi metanol, etanol dan alkohol yang lebih tinggi dari syngas. 
 

2 CO + H2→ CH3CH2OH + H2O 

2. Reaksi hidrogenasi molekul organik : 

R2C=CHR2 + H2→ R2HC-CHR2

3. Pembentukan logam dari oksidanya : 

MO2 + 2 H2→ M + 2 H2O 
 

4. Hidrogen sebagai Bahan Bakar 



Pembakaran hidogen dapat menghasilkan kalor. Pada Tabel di bawah ini 
terdapat        perbandingan kalor yang dihasilkan dari beberapa bahan bakar. 

 
Tabel Kalor yang dihasilkan Bahan Bakar 

Bahan Bakar Kalor yang dihasilkan 
(kJ/gram) 

Bilangan 
Oktan 

Hidrogen 141.86 130 
Metana 55.53 125 
Propana 50.36 105 
Oktana 48 100 
Bensin 47.5 87 
Diesel 44.8 30 
Metanol 19.96  

 
 

Standard Reduction Potentials 
Muatan   1   0   -1 

      0,000   -2,25   
Larutan asam   H+   H2   H¯

      O,828   -2,25   
Larutan basa   H2O   H2/OH¯   H¯

 
 
Reaksi Kimia Hidrogen 

Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna.H2 lebih ringan dibandingkan udara. 
Campuran hidrogen dan udara tidak bereaksi jika tidak api, bila ada api menghasilkan 
warna nyala karakteristik merah yang hanya menghasilkan produk H2O. 

2H2(g) + O2(g) 2H2O(l) 

1.Reaksi Hidrogen dengan air 

Hidrogen tidak bereaksi dengan air. Kelarutan hidrogen dalam air sekitar 

0.00160 g kg-1 pada 20°C (297 K) dan tekanan 1atm. 

2. Reaksi Hidrogen dengan Halogen 

H2(g) + F2(g) 2HF(g) 

3. Reaksi hidrogen dengan asam 

Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan  asam.  

4. Reaksi hidrogen dengan basa 

Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan basa.  
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