~ Cat bisa jadi baterai

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_co
m/libraries/joomla/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_com/li
braries/joomla/utilities/date.php
on line 198

Cat Dinding

Wow...Cat Bisa Menjadi Baterai

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti dari Amerika Serikat telah mengembangkan cat yang
dapat mengirimkan kekuatan elektrik sama seperti batere lithium-ion biasa.
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Penemuan ini menjadikan penyaluran energi batere lebih ringkas, namun masih terbatas pada
baterai berbentuk kotak atau silinder saja, sebagaimana diberitakan Reuters.

Para peneliti dari Universitas Rice, Houston, Texas, telah menemukan cara untuk mengurai
setiap elemen pada baterai tradisional dan mencampurnya menjadi cairan yang menyerupai cat
tembok, dan dapat digunakan pada berbagai peralatan elektronik.

"Ini mempermudah penyimpanan dan pemakaian segala jenis peralatan elektronik yang
menggunakan baterai tradisional, karena menjadi lebih fleksibel," ujar ketua penelitian Pulickel
Ajayan.

Baterai yang dapat diisi ulang ini terbuat dalam bentuk cat semprot yang berfungsi sebagai
lapisan, dan berfungsi seperti komponen pada batere tradisional.

Lapisan cat ini disemprotkan pada bahan jenis keramik, gelas, stainless steel, serta pada
lekukan mug keramik, untuk mencoba bagaimana lapisan ini bekerja pada peralatan rumah
tangga tersebut.

Kekurangan dari teknologi ini adalah tata cara aplikasinya, karena sulitnya mengatur cairan
elektrolit, serta dibutuhkan lingkungan yang kering dan kedap udara untuk pembuatan alat baru
ini.

Neelam Singh, salah satu peneliti dalam proyek ini yakin bahwa teknologi tersebut dapat
diintegrasikan dengan sel surya untuk membuat alat elektronik yang hemat energi.

Teknologi itu diuji dengan menggunakan sembilan keping lantai kamar mandi yang disepuh
dengan cat lalu saling dihubungkan.Saat dalam keadaan terisi, dioda menyala selama enam
jam stabil dalam 2,4 volt..

Penemuan tersebut dipublikasikan pada jurnal Nature Scientific Reports.
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Redaktur: Taufik Rachman
Sumber: antara

( http://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/12/06/29/m6e1pg-wowcat-bisa-menjadi-batera
i )
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