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Turbin angin dengan desain adonan kue Oleh energi portal
Senin, Juni 25, 2007 14:52:46

Diilhami oleh peralatan yang seringkali digunakan untuk membuat adonan kue, seorang mahasiswa
pasca sarjana memenangkan penghargaan tertinggi pada BSI Sustainability Design Award 2007. Ben
Storan, mahasiswa pasca sarjana pada Industrial Design Engineering di Royal College of Art, membuat
desain turbin angin yang terjangkau dan lebih bersifat personal. Turbin angin yang diperuntukkan bagi
rumah-rumah di pedesaan. Turbin angin yang dihasilkan mempunyai desain yang unik. Tidak seperti
biasanya turbin angin yang berputar dengan sumbu horisontal, desain Ben Storan berputar dengan
sumbu vertikal. Dengan posisi tersebut, didapatkan kecepatan putaran yang rendah, dengan demikian
mampu menangkap energi dari turbulensi aliran udara, hal yang jamak terjadi di lingkungan pedesaan.
Selain itu, dengan posisi demikian, kebisingan yang biasa terdapat pada turbin angin jauh berkurang.
Turbin angin tersebut terbuat dari bahan yang sangat ringan, hal ini memberikan kestabilan dan
kemudahan untuk dipasang pada atap-atap rumah.
Turbin angin tersebut bisa menghasilkan 1,2 kW. Sementara produk di pasaran dengan desain
konvensional untuk kapasitas yang sama, mengklaim menghasilkan 1 kW, tetapi pada kenyataannya
hanya menghasilkan 40% dari kapasitas yang diklaimnya.

Pelampung bawah air penghasil listrik Oleh energi portal
Jumat, Juni 22, 2007 10:05:16
Untuk mengambil energi gelombang laut dan merubahnya menjadi energi lsitrik, AWS Ocean Energy
telah mengembangkan pelampung yang dipasang 50 meter di bawah permukaan laut. Menurut
perusahaan yang berlokasi di Inggris tersebut, teknologi yang mereka miliki tidak akan mengganggu lalu
lintas kapal dan tidak mengalami kerusakan karena badai, karena semua peralatan tersebut berada di
bawah permukaan laut. Lima pelampung akan dipancangkan di dasar laut di perairan Scotlandia tahun
depan. Energi gelombang bukanlah hal baru. Pelamis, pembangkit listrik mengapung berbentuk seperti
ular dan berwarna merah memanfaatkan gelombang laut dengan mengikuti gerakannya. Gerakan naik
dan turun masing-masing bagian akan dikonversi menjadi energi listrik.
Pembangkit listrik yang dimiliki AWS menangkap energi gelombang laut dengan metode yang berbeda.
Jika pada permukaan laut melintas sebuah gelombang, maka pelampung yang berisi gas setengah
bagian atasnya akan menekan ke bawah. Sementara jika berada di antara 2 gelombang, tekanannya
menjadi berkurang dan akan naik. Gerakan naik dan turun seperti pompa tersebut yang dikonversikan
menjadi listrik.

Teknologi yang dimiliki AWS tersebut sesuai untuk laut yang memiliki gelombang besar dan kurang
sesuai untuk perairan yang tenang.

Hydrothermal cooling : memanfaatkan air dingin dari danau dan pantai untuk
pendingin udara. Oleh energiportal
Kamis, Juni 14, 2007 07:40:58
Pemanas air yang menggunakan panas bumi adalah ide yang bisa dibilang kuno. Sedangkan, sebaliknya
memanfaatkan dingin yang alami dari bumi adalah hal yang baru. Meskipun kedua proses pemanasan
dan pendinginan hampir sama. Yang jelas keduanya bisa menghemat uang dan mengurangi emisi CO2.
Toronto, kota terbesar di Canada, telah memulai meggunakan ide tersebut untuk mendinginkan gedunggedungnya. Tiga buah pipa besar sepanjang 5 kilometer dipasang hingga mencapai danau Ontario
dengan kedalaman 83 meter. Pada kedalaman tersebut air akan bersuhu konstan 4 derajat celcius. Suhu
tersebut bisa terjaga konstan karena adanya lapisan air di atasnya yang biasa disebut thermocline. Air
dengan suhu 4 derajat celcius tersebut kemudian dipompa menuju terminal penyaringan dan menuju
suatu stasiun yang berfungsi sebagai pemindah panas di daratan. Di stasiun tersebut dingin ditransfer
menuju sistem tertutup lainnya yang terdiri dari pipa-pipa kecil. Pipa-pipa kecil inilah yang digunakan
untuk memasok air dingin ke gedung-gedung yang membutuhkan.
Pembangunan yang menghabiskan dana sebesar $200 juta selama 4 tahun (dan merupakan proyek
terbesar di dunia), dan sekaligus pengoperasiannya dilakukan ol eh Enwave Energy Corporation. Salah
satu gedung yang menggunakan pendingin udara dengan menggunakan air adalah Toronto Dominion
Centre, dan bisa menghemat energi listrik sebesar 7,5 megawatt. Gedung lainnya yang akan
menggunakan pendingin ruangan tersebut akan menghemat energi listrik sebesar 2,5 megawatt.
Beberapa gedung lainnya akan bergabung dan menggunakan sistem pendingin udara tersebut. Dan
diperkirakan total penghematan untuk semua gedung-gedung yang berniat menggunakan pendingin
udara tersebut adalah 61 megawatt.

Meskipun teknologi tersebut mampu menghemat energi listrik dalam jumlah yang signifikan (teknologi
tersebut juga menyediakan air bersih bagi konsumsi peduduk Ontario), tetapi tidak selamanya teknologi
tersebut bisa diterapkan di kota-kota lainnya. Sumber air dingin yang bisa berupa danau atau laut harus
mempunyai kedalaman yang cukup di bagian tepi danau atau pantainya. Jika tidak maka, pipa yang
dipasang akan menjadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang dipasang di Toronto.

Sel surya dengan efisiensi mencapai 40,7% Oleh energiportal
Senin, Juni 04, 2007 09:05:31
Spectrolab, anak perusahaan Boeing mengumumkan hasil penelitiannya tentang sel surya produksinya
yang mencapai efisiensi 40%. Sel surya yang ada saat ini menggunakan teknologi single-junction silicon
cells yang hanya memanfaatkan intensitas cahaya 1 matahari dan mempunyai efisiensi yang optimal
pada rentang energi photon yang kecil. Spectrolab menerapkan teknologi concentrator multijunction
solar cells yang memanfaatkan sinar matahari dengan maksimal, setara dengan 100 matahari. Sinar
matahari tersebut dikonsentrasikan dengan lensa-lensa atau kaca-kaca. Hasilnya, rentang energi photon
yang lebih luas bisa didapat dengan memanfaat kan panjang gelombang yang berbeda-beda dari sinar
matahari, efisiensi yang didapat juga jauh meningkat.
Teknologi tersebut dicapai dengan penggunaan bahan semikonduktor metamorfik baru. Pada desain
Spectrolab, sel multijunction tersebut membagi spektrum sinar matahari menjadi tiga bagian dengan
menggunakan tiga subsel. Setiap subsel mampu menangkap sinar dengan pa njang gelombang yang
berbeda. Efisiensi yang didapat dari hasil pengukuran menunjukkan efisiensi bisa mencapai 40,7%.
Multijunction cell Spectrolab tersebut mampu melewati batas teoritik sebesar 37% untuk single-junction
cells pada 1000 matahari. Spectrolab juga menyatakan bahwa efisiensi multijunction cells mereka bisa
mencapai 58%, jika menggunakan lebih dari tiga subsel.

Hybrid Solar Lighting (HSL) : lampu matahari jauh lebih hematOleh energiportal
Kamis, Juni 21, 2007 07:48:30
Tim peneliti dari Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Department of Energy Amerika Serikat,
memperoleh penghargaan dari Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer. Penghargaan
tersebut diberikan bagi kerja keras yang dilakukan tim tersebut untuk mentrasnfer teknologi ke pasar
komersial. ORNL berhasil mengembangkan teknologi Hybrid Solar Lighting (HSL) dengan menggunakan

kolektor sinar matahari berdiameter 48 inci dan terpasang di atap rumah. Kolektor tersebut dilengkapi
dengan cermin yang berfungsi untuk menjejak sinar matahari dari pagi hingga sore hari agar sinar yang
diterima kolektor tetap maksimum. Berbeda dengan sel surya yang mengubah sinar matahari menjadi
energi listrik, teknologi yang digunakan HSL adalah menggunakan sinar matahari tersebut sebagai
sumber cahaya di dalam ruangan, tanpa mengubahnya menjadi listrik terelbih dahulu. Kolektor tersebut
bekerja dengan mengumpulkan sinar matahari yang kemudian mengirimkan sinar matahari tersebut ke
127 serat optik. Sebuah tabung padat yang didesain secara khusus dan berpenampilan mirip dengan
lampu fluoroscent terhubung dengan serat optik. Tabung padat (lampu) tersebut yang akan
memen darkan cahaya dari serat optik.
Satu kolektor yang digunakan bisa membuat 8-10 lampu tersebut berpendar dengan radius sekitar 35
meter persegi. Jika sinar matahari yang diterima kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, sebuah
sensor bertugas untuk menjaga tetap konstannya cahaya lampu tersebut. Menurut ORNL, sistem
tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pemakaian listrik untuk pencahayaan dan diperkirakan
bisa menghemat 6000 kWh pertahun. Untuk pemakaian listrik yang melibatkan lampu incandescent, satu
HSL bisa menggantikan energi listrik yang dibutuhkan sekitar 300 watt. Dengan banyaknya teknologi
yang sedang dikembangkan, tantangan terbesar adalah meningkatkan efisiensi sistem sekaligus
menurunkan harga agar tetap terjangkau.

Mengubah glycerin menjadi ethanolOleh energiportal
Selasa, Juni 26, 2007 14:13:56
Para peneliti di Amerika Serikat berhasil mengembangkan teknologi yang didesain untuk mengubah
limbah glycerin pabrik biodiesel menjadi ethanol. Hasil penelitian tersebut diterbitkan di jurnal Current
Opinion Biotechnology. Ramon GOnzales, asisten profesor di Rice University dan beberapa rekannya
telah mengidentifikasi proses dan kondisi metabolis dimana sejenis bakteri E.Coli bisa mengubah
glycerin menjadi ethanol. Menurut Gonzales, biaya operasional yang diperlukan kurang dari 40% jika
dibandingkan dengan biaya operasional yang dibutuhkan untuk memproduksi ethanol dari jagung.
Masih menurut pernyataannya, produksi biodiesel di Amerika Serikat akan selalu tinggi, tetapi timbul
masalah juga bagi industri untuk menangani masalah limbah glycerin yang dihasilkannya. Sebagai
gambara, 10 pound biodiesel yang dihasilkan oleh pabrik biodiesel akan menghasilkan limbah glycerin
sebesar 1 pound.

Mikroba dengan kecepatan mengurai sampah organik padat 30% hingga 50% Oleh
energiportal
Rabu, Juni 20, 2007 08:14:32

University of California mengembangkan mikroba di dalam bioreaktor-bioreaktor mereka agar bisa
mencapai kecepatan mengurai 30%-50% dari mikroba yang banyak digunakan sekarang ini. Bioreaktor
yang digunakan Ruihong Zhang, peneliti yang mengembangkan sistem tersebut, sama seperti bioreaktor
lainnya (anaerobic digester) menggunakan mikroba untuk menguraikan bahan organik menjadi biogas
(unsur terbanyaknya adalah methane dan hidrogen). Tetapi ada perbedaan antara bioreaktor Zhang
dengan bioreaktor lainnya. Bioreaktor Zhang didesain untuk digunakan mengurai bahan organik padat
seperti sisa makanan, sisa pertanian dan sebagainya, sementara bioreaktor yang ada sekarang ini
digunakan pada pengolahan air limbah. Dan mikroba yang digunakan juga mampu bekerja menguraikan
sampah -sampah organik padat tersebut dengan kecepatan 30% -50% lebih cepat dibanding mikroba
pengurai yang ada. University of California juga telah membangun unit uji coba untuk skala industri yang

menerima sampah organik padat sebanyak 8 ton per hari. Sampah organik padat sebanyak 8 ton
tersebut kemudian diubah menjadi 300.000 - 600.000 liter biogas. Jumlah tersebut cukup digunakan
untuk melistriki 80 rumah di sekitar unit uji coba tersebut.

Pembangkit Listrik dari Kotoran TernakOleh energiportal
Senin, Juni 11, 2007 11:35:54
Dulu, masyarakat tidak melirik kotoran ternak karena menjijikkan dan sumber penyakit. Namun, di tangan
Suhut Simamora dan Sri Wahyuni serta Salundik sebagai asisten, kotoran ternak itu berhasil diubah
menjadi biogas. Bukan itu saja, berkat ketekunan dan kerja keras para peneliti dari Fakultas Peternakan
Program Studi Teknologi Hasil Ternak (THT) Institut Pertanian Bogor (IPB ) itu, biogas dari kotoran ternak
tersebut pun memiliki nilai ekonomis tinggi. Biogas hasil olahan kotoran ternak dapat mengonversi
pemakaian bahan bakar minyak (BBM), seperti minyak tanah. Biogas tersebut menghasilkan gas dengan
nilai kalor yang ditentukan konsentrasi gas metan (CH4) dan karbon dioksida (C02); kata Suhut kepada
Media Indonesia di Bogor beberapa waktu lalu. Biogas bisa menghasilkan banyak manfaat bagi
masyarakat di pelosok. Terutama di lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik permanen, seperti milik
PT PLN.
Gas bio yang dihasilkan dari kotoran ternak tersebut, lanjut Suhut, dapat digunakan sebagai bahan bakar
generator pembangkit listrik. Selain itu, biogas bisa dimanfaatkan untuk keperluan memasak di dapur.
Bahkan dengan sedikit modifikasi pada bagian spuyer di kompor gas, nyala api yang dihasilkan biogas
mampu menyaingi kualitas elpiji (LPG/liquified petroleum gas). Gas bio juga relatif lebih aman karena
tidak mudah meledak jika dibandingkan dengan gas yang diperoleh dari alam. Gas yang dihasilkan dari
kotoran ternak pun tidak menyengat , tambah Suhut.
Lebih lanjut, Suhut memaparkan teknologi pengolah kotoran ternak menjadi biogas hanya menggunakan
peralatan sederhana. Kotoran ternak yang bercampur sisa pakan organik dikumpulkan dari kandang ke
bak penampungan lalu diencerkan dengan perbandingan 1 kotoran:2 air. Seluruh bahan baku biogas itu
kemudian dialirkan ke sebuah alat yang dinamakan biodigester. Di dalam alat tersebut, semua material
kotoran difermentasi dengan memanfaat kan jasa mikroba methanogenik.
Material organik akan berhidrolisa, sehingga menghasilkan gas CH4. Gas itulah yang kemudian
dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Fase pertumbuhan dan aktivitas mikro organisme
anaerob berkisar 14 hari hingga maksimum 40 hari, ungkap Sri Wahyuni. Kapasitas pembangkitan 1
KWh listrik dihasilkan dari 1 meter kubik gas CH4. Berdasarkan perhitungan, 1,5 meter kubik gas yang
dihasilkan dari kotoran tiga hingga empat ekor sapi dapat mencukupi kebutuhan energi ha rian untuk satu
rumah tangga.
Selain bermanfaat sebagai energi alternatif, Lumpur sisa pengolahan dari biodigester tersebut ternyata
kaya akan nutrisi NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium), sehingga bisa dimanfaatkan sebagai penyubur
tanaman. Tentunya setelah diperkaya terlebih dulu dengan sejumlah materi, seperti tepung tulang,
tepung darah, dan tepung cangkang telur. Pupuk hasil olahan biogas merupakan pupuk organik,
sehingga sangat cocok untuk pertanian organik. Jika diekspor, akan memberi nilai ekonomis sangat
besar, papar Suhut.
Pada 2006, basil penelitian yang digarap sejak 1997 itu telah menyebar ke 11 wilayah, antara lain
Tangerang, Legok, Serpong, Kabupaten Bogor, Cijeruk, Kabupaten Rejang Lebong, dan MukoMuko.
Teknologi murah ini juga sudah terdistribusi hingga ke Kabupaten Pasir dan Kota Samarinda.

Memperoleh nilai ekonomis lebih dari kelapa : biodiesel, glycerin dan produk
sampingan lain.Oleh energiportal
Selasa, Juni 05, 2007 08:38:41

Sekelompok mahasiswa Brigham Young University pada semester lalu melakukan penelitian untuk
mengubah kelapa menjadi biofuel dengan teknologi yang mereka temukan. Kegiatan mereka berawal
dari keinginan masyarakat Tonga, suatu negara kerajaan yang terletak di bagian selatan samudra pasifik,
di antara New Zealand dan Hawaii untuk memanfaatkan kelapa sekaligus meningkatkan ekonomi
masyarakat di Tonga. Kelapa merupakan produk tanaman yang berlimpah di Tonga dan banyak
digunakan untuk menunjang ekonomi negara tersebut sebelum tibanya minyak kedelai yang
menggantikan pemakaian minyak kelapa. Teknologi yang mereka gunakan adalah mencampur 10 buah
kelapa. Buah kelapa tersebut diambil dagingnya dan dikeringkan. Kemudian proses selanjutnya adalah
dengan memeras kopra tersebut untuk diambil minyaknya. Minyak kelapa tersebut kemudian dicampur
dengan methanol dan sodium hydroxide.
Proses pencampuran tersebut dilakukan di dalam reaktor selama dua jam untuk mengubah minyak
kelapa menjadi 1 liter biodiesel dengan produk sampingannya berupa glycerin. Glycerin, seperti yang
telah diketahui, digunakan untuk bahan dasar pembuatan sabun. Selain itu sisa sekam dan sisa
dagingnya bisa dijual. Hal tersebut berarti bahwa produk kelapa mampu memberi nilai ekonomis yang
lebih bagi masyarakat Tonga.

Jamur, alternatif baru biofuelOleh energiportal
Sabtu, Juni 02, 2007 09:29:18
Kekhawatiran akan berkurangnya produksi jagung dan gula bagi pangan manusia untuk keperluan
biofuel ditindaklanjuti oleh Tel Aviv Unversity dengan mengembangkan sejenis jamur sebagai alternatif
biofuel. Selain kekhawatiran akan berkurangnya produk bahan pangan bagi manusia dan berkurangnya
hutan yang digantikan oleh ladang persawahan, akan berakibat terhadap keseluruhan ekosistem di suatu
wilayah. Amir Sharon dan timnya di Life Science Faculty, Tel Aviv University telah menemukan jamur
jenis baru hasil rekayasa genetik. Jamur tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap
lingkungan luar. Kemampuan tersebut karena berkurangnya sensitifitas terhadap tekanan lingkungan di
sekitarnya.
Jamur tersebut mampu tumbuh dengan cepat dan menghasilkan banyak spora untuk membantu
perkembangbiakannya pada lingkungan dimana ia tumbuh. Hal itu berarti bahwa biomass yang akan
didapatkan dari jamur tersebut akan cukup untuk menghasilkan biofuel tingkat pertama.

Memerah minyak dari serpihan kayuOleh energiportal
Senin, Mei 21, 2007 07:52:37

Para peneliti di University of Georgia menemukan metode yang sederhana untuk mendapatkan minyak
dari kayu. Metode tersebut menjadi sangat bermanfaat karena sementara ini para peneliti telah berusaha
untuk mendapatkan minyak dari kayu dengan biaya yang lebih ekonomis. Metode yang ditemukan oleh
para peneliti dari UGA tersebut terdiri dari dua tahap: pertama, membakar pelet dan serpihan kayu
dengan proses pyrolisis, proses bertekanan tinggi tetapi tidak memerlukan oksigen. Kedua,
mengkondensasi gas yang dihasilkan dari proses sebelumnya menjadi bio-oil cair. Kurang lebih 34% dari
bio-oil yang didapat dari kayu bisa digunakan untuk menjalankan mesin. Sementara arang yang
dihasilkan pada proses pirolysis tersebut bisa dipergunakan sebagai pupuk.
Keuntungan lainnya adalah bahan bakar yang dihasilkan hampir tidak terlalu signifikan untuk
menghasilkan efek rumah kaca, sepanjang pohon-pohon baru ditanam untuk menggantikan kayu-kayu
yang telah digunakan sebagai penghasil minyak.

Bougainville - Papua New Guinea dan Biodiesel MInyak KelapaOleh energiportal
Kamis, Mei 10, 2007 08:08:53
Masyarakat di pulau Bougainville, Papua New Guinea menemukan pemecahan masalah yang
diakibatkan tingginya harga minyak. Mereka telah membangun penyulingan minyak kecil untuk
memproduksi minyak kelapa sebagai pengganti solar. Saat ini sebagian besar masyarakat di pulau
tersebut sudah mulai menggunakan minyak kelapa tersebut sebagai bahan bakar bagi kendaraankendaraan mereka. Mathias Horn, seorang imigran Jerman yang mengoperasikan penyulingan minyak
tersebut mengatakan bahwa saat ini selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di pulau
tersebut, juga banyak permintaan bahan bakar tersebut dari negara-negara Eropa dan Iran.
Minyak kelapa bukanlah hal baru di Bougainville. Sejak terjadinya perang yang berkepanjangan di tahun
1990, dan berkurangnya suplai solar, masyarkat setempat mulai beralih ke minyak kelapa sebagai
alternatifnya.

BioKing commercializes small algae bioreactorsOleh energiportal
Rabu, April 25, 2007 08:14:38
Netherlands-based BioKing today introduced new, small scale photo-bioreactors designed to produce
algae for biodiesel production. BioKing says the patented technology in its scalable photo-bioreactors
can contribute to the production of biodiesel and other valuable bio-commodities from algae oil. It says its
technology has the potential to dramatically improve biodiesel yields from algae oil.
“After only 3.5 hours inside the newly designed continuous photo-bioreactor system, algae can be
collected and processed,” said Hans van de Ven, president of BioKing. “With our fast growing algae and
our advanced photo-bioreactor, it only takes four days to be in full production and to collect the first algae.
And the cost of biodiesel feedstock will only be 5-10 cents a ilter.” BioKing makes other biodiesel
equipment. It aims to build a world-wide sustainable network that will deliver value from earth-to-engine, it
said.
BioKing Green Energy NV is a recently formed subsidiary that plans to engage in research and
development of algae cultivation as an energy source for the production of biodiesel. Facilities are to be
based in The Netherlands, Spain and Portugal. Micro-algae have the highest potential of energy yield in
any vegetable oil crop. Some species of algae are ideally suited for biodiesel production due to their high
oil content, some as much as 50%, and extremely fast growth rates. They can be grown in adverse
conditions like deserts and saline water. Proponents say algae is the solution to the food vs. fuel issue of
today's ethanol and biodiesel.
B ahan

bakar yang dicampur ethanol tidak lebih bersih bagi lingkungan : sebuah
studiOleh admin
Rabu, April 04, 2007 11:14:04
Sebuah laporan federal yang tidak dipublikasikan tampaknya mementahkan anggapan bahwa bahan
bakar campuran ethanol menghasilkan emisi yang lebih bersih dari bensin biasa. Kebanyakan
masyarakat Kanada percaya bahwa menggunakan bensin yang dicampur dengan ethanol mengurangi
efek gas rumah kaca yang bisa merusak lingkungan. Iklan yang disponsori oleh Asosiasi Bahan Bakar
Yang Bisa Diperbaharui Kanada (Canadian Renewable Fuels Association) mendukung pemikiran
tersebut, dengan menyatakan bahwa bahan bakar yang bisa diperbarui adalah baik untuk lingkungan dan
bahkan beberapa pemerintah propinsi, mengatakan bahan bakar tersebut menghasilkan pembakaran
yang lebih bersih daripada bensin.
Pemerintah konservatif federal menyediakan $2 milyar sebagai insentif bagi ethanol yang terbuat dari
gandum dan jagung, serta biodiesel dalam budgetnya. Tetapi berdasar penelitian oleh para peneliti di
Environment Canada yang melakukan penelitian terhadap 4 buah kendaraan produk terbaru. Pengujian
dilakukan terhadap emisi yang dihasilkan dalam beberapa kondisi dan suhu. Dengan melihat emisi yang
dihasilkan, dari perspektif gas rumah kaca, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara ethanol dengan
bensin.
Hasil studi tersebut tidak mendapatkan perbedaan secara statistik emisi gas rumah kaca antara bensin
tanpa timbal biasa dengan yang telah dicampur 10% ethanol. Meski studi tersebut mendapatkan
penurunan karbon monoksida, polutan yang membentuk asap, emisi beberapa gas, seperti hidrokarbon,
tampak meningkat dalam kondisi tertentu.

Pencarian biofuel : DNA sequencingOleh energiportal
Jumat, Juni 22, 2007 09:37:27
Trend yang terjadi dalam usaha mendapatkan metode atau cara yang lebih efisien dan murah untuk
menghasilkan biofuel adalah dengan mencari susunan DNA tanaman. Para peneliti di Department Of
Energy memilih jamur kancing untuk diteliti susunan DNA-nya. Sebagian besar ethanol di Amerika
Serikat adalah turunan dari jagung. Sementara jagung adalah sumber makanan yang dibutuhkan, dan
menanam jagung itu sendiri membutuhkan energi yang tidak sedikit. Rumput, sisa produksi pertanian dan
pepohonan memproduksi lebih banyak biomassa per hektarnya dibandingkan dengan jagung. Tetapi,
untuk menghasilkan ethanol dari rumput, sisa produksi pertanian dan pepohonan membutuhkan

pemrosesan awal yang panjang untuk mendapatkan kandungan gula dari selulose yang dihasilkan.
Akibatnya, proses tersebut menjadi lebih mahal dibanding dengan bahan bakar o
f sil atau etanol dari
jagung. Penelitian yang dilakukan Department Of Energy adalah untuk mendapatkan dan
mengidentifikasi enzym yang sangat kuat yang dimiliki oleh jamur kancing. Seperti diketahui, jamur
mampu mengurai dinding selulose untuk diserap nutrisinya.
Selain itu para peneliti juga memfokuskan penelitian pada susunan DNA tanaman yang mempunyai
kemampuan untuk tumbuh lebih cepat dan mempunyai daya tahan untuk hidup lebih baik dibandingkan
tanaman lain. Eucalyptus, salah satu tanaman yang saat ini menjadi obyek penelitian para penelti dari
DOE. Seperti diketahui Eucalyptus mampu tumbuh lebih cepat dibanding tanaman lain. Penelitian yang
dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kemampuan lebih baik bertujuan untuk mencari
tanaman pengganti jagung dan sumber bahan pangan lain penghasil biofuel.

Memanfaatkan balon udara untuk membangkitkan listrikOleh energiportal
Selasa, Juni 12, 2007 10:17:04

Airborne wind turbine istilah yang tepat untuk pembangkit listrik tenaga angin yang satu ini. Terpasang di
ketinggian 1.000 kaki tanpa menggunakan menara dan turbine blade. Prinsip yang hampir sama dengan
yang pernah dilakukan Skywindpower untuk memanen energi angin di ketinggian lebih dari 10 km di
udara. Perbedaannya, airborne wind turbine hanya memanfaatkan ketinggian yang tidak lebih dari 1000
kaki dan menggunakan sistem mekanis semacam pedal untuk menggerakkan generatornya. Magenn Air
Rotor System (MARS) yang diproduksi oleh Magenn Power menghasilkan 10kW energi listrik.
Pembangkit listrik tersebut berbentuk balon udara yang diisi dengan Helium agar bisa terangkat hingga
ketinggian 1.000 kaki.
Generator terpasang pada kedua ujung sistem mekanis yang berbentuk seperti roda dengan pedal yang
akan memutar generator tersebut jika angin bertiup. Menurut Magenn Power, sistem tersebut sesuai
untuk daerah yang cukup berangin, tidak ada lalu lintas udara dan sumber energi terbarukan lainnya
tidak cukup tersedia. Listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai $4 sampai $5 per watt

Fuel cell teknologi baru memenangkan New England Innovation AwardOleh
energiportal
Selasa, Juni 05, 2007 09:30:42

Acumentrics, industri yang mempunyai spesialisasi dalam pembuatan SOFC (Solid Oxide Fuel Cell
System) memenangkan penghargaan New England Innovation Award 2007 dari SBANE (Small
Bussiness Alliance of New England) atas inovasi teknologi fuel cell keramik. Ilmuwan-ilmuwan di
Acumentrics membuat fuel cell dalam bentuk tabung. Hal yang tidak lazim dilakukan oleh industri-industri
lain, yang biasanya membentuknya menjadi lembaran tipis. Menurut Acumentrics, bentuk tabung tersebut
mengurangi resiko retak pada fuel cell tersebut. Dengan bentuk tersebut, SOFCs mampu menerima
perubahan temperatur mulai dari 20 sampai 800 derajat celcius dengan efektif. Suatu hal yang tidak
terjadi pada fuel cell dengan bentuk lembaran tipis, dimana fuel cell dengan bentuk tersebut akan rusak
selama proses perubahan temperatur dilakukan.
SOFC yang dibuat oleh Acumentrics mempunyai kelebihan lain yang tidak dimiliki fuel cell jenis lain.
SOFC tidak memerlukan hidrogen untuk beroperasi. SOFC bisa bekerja hanya dengan biogas, propane
atau ethanol.

Studi : Hidrogen kelak bisa menggantikan bensinOleh energiportal
Rabu, Mei 23, 2007 07:51:20
Penelitian yang dilakukan di Amerika saat ini adalah untuk membuat hidrogen menjadi lebih stabil dan
ekonomis dibandingkan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Isu pemanasan global dan
kebutuhan konservasi sumber bahan bakar fosil telah mendorong David Sholl, seorang profesor kimia
dan peneliti dari Carnegie Mellon University untuk memulai penelitian mengenai material yang ringan dan
ekonomis sebagai tempat penyimpanan hidrogen. Penelitian yang dilakukan saat ini terfokus pada
material atau bahan metal hydrides, seperti alanate dan borohydride. Penelitian pada material tersebut
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan berbahan bakar hidrogen dan mengurangi polusi yang
mungkin terjadi. Material tersebut diharapkan mampu menyimpan hidrogen dalam jumlah yang besar,
tetapi juga mudah melepas hidrogen untuk mensuplai fuel cell untuk kendaraan. Hal ini lebih
menguntungkan daripada disimpan dalam sebuah tabung gas bertekanan.

Turbine Goes Against the FlowOleh energiportal
Senin, Juni 04, 2007 08:29:28
The patent -pending, Neo -Aerodynamic turbine invented by Phi Tran harnesses torque from both kinetic
and pneumatic energy of the fluid flow (wind or water). Since the 'lift' forces are caused by artificial flow of
the fluid (air/wind) around the center of the turbine, the turbine's worst enemy -- turbulence -- is
neutralized. The efficiencies are high enough to make this turbine design economically competitive with
fossil-fuel-generated electricity. It is able to function well in low wind areas, making it ideal for city/urban
roof top and back yard settings, requiring no tower. A $10-15,000 roof top or backyard device will
produce enough electricity for one California family including heat for cooking and air conditioning. -- Phi
Tran The design is applicable to harness energy from any of the following resources: Wind, River, Creek,
Ocean current, Tidal current and Wave.
How it works
Fluid always goes from a hi- to a low -pressured place. In fluid aerodynamic; when something stands in its
flow it then causes the flow facing front having higher pressure. Using airfoil in the path of the flow; its
aerodynamic effect will cause a lift, like it works with an airplane. Observations from introducing color
streams of fluid to the device, analyzing the video clips. On the wind facing (wind make) side; the flow are
then redirect outward form the center. It then causes the “lift” on airfoils to push it turning. Once the
device is turning it causes the center to have lower pressure; the outside air then rushes in to fill those
vacuums. This flow is then redirected to cause “lift” on the airfoil. When turning; the special arrange of the
airfoil allowing the volume of the air passing through the upper chamber are always more then of the
lower chamber. This also causes the lift to make the device turn. In short; Neo-Aerodynamic uses the
artificial flow of the air to cause the lift on its airfoils. That's why it's called Neo -AeroDynamic.

In case of a horizontal axis propeller it's easy to understand that its swept area is on the surface that is
parallel to the cross section of it axis. In this case it is the same as the wind facing surface. In case of a
Neo -Aero-Dynamic device the swept area is the same area as the cross section of the airfoils sweep. It is
the surface that's parallel to the cross section of it's axis. Therefore as of the wind, the swept area of a
Neo -Aero-Dynamic device is on a horizontal plane. This concept is VERY IMPORTANT because we will
use the swept area to calculate the output of a Neo-Aero-Dynamic device. It’s also very important that
the commonly understood “swept area” that we use to calculate the rated output of the horizontal
propeller does not apply to this device because:
*
*
*

There's no wind move through its airfoils.
Turbulence and the attack angle of each airfoil changes at every moment.
On each airfoil; the pressure posing on the upper chamber and the lower chamber are different and
constantly changing.

As the result; known methods such as Betz limit become useless. Everything we use to calculate the
output has to come from actual measurements on either wind tunnel test models or real life installation.
The Calculation of the Output Wind tunnel model tests and real life devices have proven:
*
*
*
*

The output of the device is proportional to the square of the diameter of the rotor or proportional to it
swept area. Please see the “Swept Area” above.
The output of the device is proportional to the height of the device.
The output of the device is proportional to the wind speed at it power 3 (V^3).
O = a x D^2 x H x V^3, where:
o O is output; usually in Watts;
o D is diameter;
o H is height;
o V is fluid flow speed;
o a is a parameter representing the effectiveness of the device (higher when the diameter
increases), plus the density of the fluid and the type of airfoil. As an example; in ocean level, the
density of the wind: if D , H in U.S. feet, V in m/s, then a would be 0.0087 for device has diameter
of 1 feet or less, above that and less then 2 feet it would be 0,01018. It becomes more then 0.02

for NACA series 7 and 6 feet diam eter. When the Neo-AeroDynamic device is used as a turbine in
a water stream; we expect the parameter to be 786 times the value as it is when functioning in the
air (water is 786 times heavier then air).
Wind application advantages
* works on you feel it you get it, it does not require years of observation and gathering data.
* mainly works on pneumatic force of the wind therefore it's not effect by turbulence or wind drag.
* has phenomenally high capture rate; because its capture rate is at least proportional to its diameter.
* does not require a tower, allowing equipment to be maintained at or close to the ground.
* can be scaled independently its width and or its height to fit your application.
* works on low wind speed while other technologies provide too little.
* increases its effectiveness along with the density of the medium (air and water) while other decrease.
* only requires a fraction of the investment compare to other technologies (HAWT). This makes it the
most inexpensive to build and the fastest turn around of your investment.
* simple to operate; no yawing, no controller to have it facing to the wind.
* safe in reaction to the wind rush.
* low profile ; not being scenic pollution.
* quiet.
* does not have shadow nuisances.
* can be adapted to city/subdivision residential area or backyard.
* works in both air and water medium.
* Hydro Neo-Aerodynamic can be either float or bottom dwelling.
* Both Hydro and aero devices are compact; easy to be transported or making it portable.

Water application advantages
As a stream turbine it has the following advantages including:
* Elimination of the costly dam building
* Enable mankind to tap into thousand, thousand miles of river the forgotten renewable energy source,
to be placed where it's needed, voiding the high cost of transmission loss.
* Neo-Aerodynamic works on virtually any water flow (speed, head).
* It does not require the water to be deep and work even on a very low water speed as shown in the
video.
* After generating power; the turbine will lowering the speed of the water stream to reduce the soil
erosion problems.
* One of the main advantages is a Neo- Aerodynamic allowing the device to be scaled independently in
horizontally or vertically to fit your existing environment.
* Neo- Aerodynamic can also be modified to capture tidal flow and oceanic current, the virtually
untapped blue power.
* Neo- Aerodynamic neutralize the worst enemy; the turbulence; this gives an answer to the question
why it works while others fail.
* It may be used for all: river, ocean currents, and wave via ocean wave currents.
* It does not block the passage of fish.
* It is more efficient in energy conversion than dam hydro.
* It does not create stagnant water which results in.
• The production of disease causing malaria mosquitoes.
• Environment suited to disease carrying snails.
• The production of methane gas caused by submersion of trees.
*
*
*
*

It does not require people to move from areas as do dams.
Permit the deposition of alluvial (water carried) soil during the flooding season for farmers as
compared to dams that block distribution of this valuable resource.
They do not have the potential hazard that dams pose as they age or become weakened by
earthquakes
They cost less to install, maintain (removal of silt) and remove than dams.

*
*

They can be anchored in oceans where tidal or natural currents such as the Gulf Current flows. Dams
cannot be used in open seas.
They can be installed almost anywhere along the course of the stream while most (not all) places that
are suitable for dam building have been already utilized.

Complete Information : http://www.greeninventions.net

Lampu berteknologi magnetron, ramah lingkungan dan jauh lebih hemat
energiOleh energiportal
Senin, Juni 25, 2007 16:17:53

Lampu incandescent atau bohlam kurang begitu populer akhir-akhir ini karena beberapa hal, di antaranya
bohlam merubah energi listrik yang diserapnya menjadi panas sebesar 95%. Hanya 5% yang diubah
menjadi cahaya. Sedangkan umur pemakaian bola lampu tersebut juga realtif pendek karena tergantung
kepada filamennya. Untuk mendapatkan umur yang lebih panjang, para peneliti di Ceravision telah
mengembangkan lampu yang didesain khusus dan tidak menggunakan elektrode. Karena menurut
mereka, elektrode yang digunakan pada lampu yang mempengaruhi faktor umur lampu. Mereka juga
mengembangkan teknologi yang menggunakan microwaves untuk mengubah listrik menjadi cahaya.
Teknologi yang dikenal dengan magnetron akan memancarkan gelombang mikro (sama dengan yang
dihasilkan oleh oven microwave) yang diarahkan ke lampu yang telah didesain khusus tersebut.
Elektron-elektron yang dipancarkan bersama gelombang mikro bergerak dengan cepat di dalam medan
listrik dan kemudian menabrak atom -atom gas yang sudah terionisasi terlebih dahulu oleh gelombang
mikro tersebut. Hasilnya adalah lampu yang berisi gas akan berpendar ketika gelombang mikro
mengenainya.
Menurut Ceravision, lampu desain mereka mempunyai efisiensi hingga 50%, sementara lampu
incandescent hanya merubah listrik sebesar 5% menjadi cahaya dan pada lampu fluoroscent sekitar
15%. Karena didesain tanpa menggunakan filamen, maka menurut para peneliti Ceravision, lampu
tersebut mampu bertahan hingga ribuan jam pemakaian. Sementara dari sisi lingkungan, keuntungan
yang diberikan lampu tersebut adalah dengan tidak digunakannya merkuri seperti yang digunakan pada
bola lampu saat ini, termasuk lampu hemat energi, seperti lampu fluoroscent.

Teknologi baru Toyota untuk menghemat bahan bakar.Oleh energiportal
Kamis, Juni 14, 2007 07:47:48
Toyota, produsen mobil Jepang yang produknya banyak digunakan di jalanan kota-kota besar Indonesia
akan menerapkan mesin teknologi baru yang lebih hemat bahan bakar untuk produk-produk selanjutnya.
Teknologi baru tersebut diterapkan pada mekanisme katup yang diklaim bisa menghemat 5% - 10%
bahan bakar. Selain kemampuannya menghemat bahan bakar, teknologi tersebut juga mampu
mengurangi emisi karbon dioksida hasil pembakaran mesin dan meningkatkan daya mesin serta respon

akselerasinya. Teknologi baru yang disebut valvematic akan dipasang pada mesin 2000 cc produksinya.
Sistem yang ada pada teknologi tersebut akan mengatur udara masuk dengan mengendalikan secara
terus menerus besarnya volume pembukaan katup dan waktu pembukaan dan penutupannya. Menurut
Toyota, perubahan yan g akan dilakukan pada mesin dan transmisi untuk mengurangi emisi dan yang
akan diterapkan bagi produk -produknya akan selesai pada tahun 2010.

Wireless Electricity : satu lagi inovasi mentrasfer energi listrik tanpa
menggunakan kabelOleh energiportal
Jumat, Juni 08, 2007 08:28:07

Tim peneliti dari MIT menemukan metode untuk mentransfer energi listrik ke sebuah peralatan
elektronika. Hasilnya? Sebuah peralatan elektronik yang mungkin kelak tidak membutuhkan baterai dan
kabel yang harus dihubungkan ke terminal listrik di tembok. Teknologi untuk mentransfer energi listrik
tanpa menggunakan kabel bukan merupakan hal baru. Banyak metode yang bisa digunakan, yang lama
dan sudah dikenal baik adalah gelombang radio. Tetapi gelombang radio mempuyai karakteristik
pancaran radiasi gelombang elektromagnetnya yang menyebar. Karakteristik tersebut baik untuk
mengirim data tetapi tidak sesuai jika digunakan untuk mentransfer energi listrik, karena sebagian besar
energi akan terbuang percuma. Metode lain adalah dengan menggunakan laser. Tetapi menggunakan
laser bisa berbahaya dan sangat tidak praktis, karena jalur transfer yang akan dilalui laser harus tidak
terhalang sama sekali.
Teknologi yang dikembangkan MIT adalah dengan memanfaatkan resonansi yang terjadi pada dua
object sumber resonan. Resonansi yang terjadi pada frekuensi yang sama cenderung untuk bertukar
energi dengan sangat efisien. Sebagai contoh adalah resonansi akustik. Jika beberapa gelas kristal
identik yang diletakkan dalam suatu ruangan dan diisi air dengan ketinggian berbeda. Kemudian seorang
penyanyi opera bernyanyi dengan cukup keras pada satu nada di dalam ruangan, maka gelas dengan
frekuensi yang sesuai akan menyimpan energi hingga cukup untuk memecahkan gelas tersebut. Satu
kumparan dihubungkan dengan sumber listrik, sedangkan kumparan lain yang didesain untuk
beresonansi pada frekuensi yang sama dengan kumparan satunya akan menerima energi yang terjadi
akibat resonansi. Fokus tim tersebut adalah resonator yang terhubung secara magnetik. Resonansi yang
terjadi, menurut tim tersebut tidak memancarkan gelombang elektromagnetik, tetapi medan magnetik
yang bersifat tidak radiatif pada rentang frekuensi MHz.
Ketika demonstrasi hasil eksperimen dilakukan, WiTricity (Wirele Electricity) mampu menyalakan lampu
pijar 60 watt yang terhubung dengan resonator penerima dan diletakkan sejauh 7 kaki (lebih dari 2 meter)
dari resonator pemancar. Keberhasilan MIT dalam mengembangkan teknologi mengirim energi listrik
tanpa kabel akan semakin memberikan inspirasi lahirnya inovasi-inovasi yang lain.

Hanya dengan menggunakan udara, motor Di Pietro bekerja dengan efisiensi
tinggiOleh energiportal
Kamis, Mei 31, 2007 09:16:48

Motor Di Pietro bekerja dengan berdasar pada konsep piston rotari. Berbeda dari mesin rotari yang ada
saat ini, motor Di Pietro menggunakan piston rotari silindris (shaft driver) yang sederhana. Piston
tersebut berputar tanpa mengalami gesekan di dalam stator silinder. Hal tersebut terjadi karena adanya
bantalan tipis udara antara dinding stator dengan piston. Motor tersebut mempunyai ruang antara stator
dan rotor yang dibagi menjadi 6 ruangan oleh pembagi ruang yang juga berputar. Pembagi tersebut turut
berputar jika piston mesin berputar. Jika udara bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam mesin tersebut,
maka piston akan berputar cepat, sehingga menggerakkan batang piston. Pengaturan waktu dan durasi
udara masuk dan yang keluar dikendalikan oleh sistem mekanis yang berada di ujung batang piston dan
berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan motor.
Perubahan unjuk kerja motor bisa diatur melalui perubahan waktu lama atau singkatnya udara yang
masuk. Jika udara yang masuk mempunyai periode yang lama, maka motor akan menghasilkan torsi
yang besar. Dan sebaliknya, jika udara yang masuk mempunyai periode yang lebih singkat, maka akan
terjadi proses ekspansi dengan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan pengaturan tersebut, maka motor bisa
memberika torsi pada RPM 0 dan pengendalian kecepatan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Motor
tersebut yang juga sudah dipatenkan mampu mneyediakan torsi yang konstan, efisiensi tinggi, tanpa
getaran dan gesekan dan hanya memerlukan 1 psi untuk mulai menggerakan motor tersebut.
Informasi lengkap : http://www.engineair.com.au

Kompor berbahan bakar kayu : memasak, pendingin dan menghasilkan
listrik.Oleh energiportal
Rabu, Mei 30, 2007 09:21:14
SCORE , kependekan dari Stove for Cooking, Refrigeration and Electricity, mungkin bisa meningkatkan
kesehatan dan kualitas hidup bagi 2 milyar lebih masyarakat di dunia yang masih memasak dengan
menggunakan api. SCORE memanfaatkan teknologi termoakustik untuk merubah gas panas menjadi
gelombang suara. Gelombang suara tersebut digunakan untuk memasak, mendinginkan dan bahkan
menghasilkan listrik. Memasak secara tradisional dengan menggunakan api sangat tidak efisien.
Sesorang bisa menghabiskan waktu dua jam perhari mengumpulkan kayu untuk dibakar dan 93% energi
yang dihasilkan akan terbuang sia-sia menjadi asap.
Prinsip Kerja
Kayu diletakkan di dalam kompor dan dibakar. Api yang ada kemudian memanaskan udara yang telah
dipompakan ke dalam pipa berbentuk khusus yang terletak di dalam dan di bagian belakan tungku
kompor. Udara panas tersebut mulai bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Di dalam pipa
tersebut, suara yang dihasilkan 100 kali lebih bising dibandingkan dengan suara pesawat jet ketika lepas
landas. Tetapi karena desai pipa tersebut yang kokoh dan tidak ikut bergetar, maka gelombang suara

yang berada di dalam pipa tersebut tidak merambat keluar dan hanya terdengar semacam dengungan di
bagian luarnya.
Gelombang suara tersebut kemudian menggetarkan diagframa pada bagian ujung pipa. Diagframa
tersebut terhubung dengan kumparan kawat logam yang terletak di dalam magnet. Jika kumparan
tersebut bergetar -kuranglebih 50 kali perdetik- maka akan dihasilkan arus listrik. Kompor tersebut juga
dilengkapi dengan soket yang bisa digunakan untuk peralatan elektronik, misalnya mengisi ulang baterai
handphone. Sebagai pendingin, udara panas bertekanan tersebut dialirkan ke bagian lain dari pipa.
Gelombang suara yang terjadi menyebabkan udara untuk mengembang. Ketika udara tersebut
mengembang, udara tersebut menjadi dingin pada suhu yang bisa digunakan untuk menghasilkan es.
Kompor tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menghasilkan es yang cukup untuk 24 jam.
Keuntungan
Pemilik kompor mempunyai beberapa keuntungan :
1. Kompor tersebut menghasilkan listrik yang bisa disimpan untuk keperluan perlatan elektronik lain.
2. Kompor tersebut bisa berfungsi sebagai pendingin. Pendingin tersebut bisa digunakan untuk
mendinginkan makanan, sayuran, buah-buahan.
3. Bisa digunakan untuk membuat es yang bisa dijual kepada oran lain untuk mendapatkan income.

Menyalakan api dengan airOleh energiportal
Senin, Mei 28, 2007 08:37:37

Kanzius, 63 tahun, seorang warga negara bagian Florida menemukan mesin yang mampu membuat air
garam menjadi api. Mesin tersebut bekerja dengan memancarkan gelombang radio. Pada awalnya mesin
tersebut dibuat dengan tujuan untuk aplikasi kesehatan. Mesin tersebut bekerja dengan membunuh sel
kanker dan membiarkan sel normal tetap hidup. Seperti yang dikutip dari WPBF.COM, penemuan
tersebut terjadi dengan tidak sengaja, ketika ia mengisi tabung uji dengan air garam dari kanal yang
berada di belakang rumahnya. Kanzius menempatkan tabung tersebut dengan handuk kertas yang
berada di dalamnya ke dalam mesin temuannya dan mendapatin handuk kertas tersebut terbakar seperti
sumbu lilin.
Percobaan tersebut diulang tanpa menggunakan handuk kertas, dan hasilnya adalah air garam tetap
terbakar. Mesin tersebut ternyata mampu menghasilkan panas hingga 3000 derajat Fahrenheit. Menurut
seorang ahli kimia, panas yang tinggi dari mesin terebut mampu memcahkan ikatan hidrogen-oksigen di
dalam air dan menyulut hidrogen menjadi api. Alih-alih sekedar untuk memanaskan air, percobaannya
malah menghasilkan api. Kanzius, yang telah mematenkan temuannya ini, berharap bahwa temuannya
kelak bisa digunakan untuk memecahkan masalah seputar kebutuhan energi dunia.

Mungkinkah AC tanpa refrigerant?Oleh energiportal
Jumat, Mei 25, 2007 08:31:23

Dua professor di Yonsei University, Wonju - Korea dan Cecil, produsen perlengkapan hotel,
mengumumkan pendingin ruangan inovasi mereka. Pendingin ruangan yang mereka kembangkan tidak
dilengkapi dengan refrigerant (bahan kimia untuk pendingin). AC tersebut juga tidak disertai dengan
blower yang terpisah. Nahm Kyun dan Park Young-woo, dua profesor tersebut telah mendemonstrasikan
hasil inovasinya dihadapan pers dan produsen peral atan elektronik rumah tangga. Bagian utama dari
pendingin ruangan tersebut adalah thermo module dan 'green kit' yand dikembangkan sendiri. Arus listrik
yang mengalir melalui thermo module (sejenis semikonduktor), salah satu sisinya menjadi dingin,
sedangkan di sisi lain semikonduktor tersebut menjadi panas.
Green kit, berfungsi mendinginkan udara panas yang melaluinya dengan cepat, tanpa menggunakan
refrigerant, sebuah bahan kimia pendingin. Pendingin ruangan konvensional menggunakan refrigerant
untuk mendinginkan udara, dan melepaskan panas hasil penguapan ke udara luar melalui unit eksternal
(blower). Penelitian tersebut dilakukan selama empat tahun untuk mengembangkan produk yang bisa
digunakan juga sebagai pemanas ruangan pada musim dingin.

Aluminium dan Gallium : Metode baru penghasil hidrogenOleh energiportal
Senin, Mei 21, 2007 07:43:24
Purdue University mengembangkan metode baru untuk menghasilkan hidrogen dari logam campuran
aluminum. Metode tersebut -yang telah dipatenkan- memberikan pemecahan masalah pada
penyimpanan dan pengiriman hidrogen. Hal tersebut akan menjadikan hidrogen menjadi lebih ekonomis.
Demikian menurut Jerry Woodall, seorang profesor teknik elektro dan komputer di Purdue University.
Hasil penemuan tersebut berawal ketika Woodal bekerja sebagai peneliti di industri semionduktor pada
tahun 1968. Ketika ia akan membersihkan wadah yang digunakan untuk mencampur gallium dengan
alluminium, air yang digunakan untuk membersihkan wadah tersebut berubah menjadi asap. Dari situlah
awal penelitiannya tentang hidrogen dengan menggunakan media gallium dan alluminium bermula.
Hidrogen yang dihasilkan hanya sebatas pada kebutuhan saat itu. Tehnologi tersebut diharapkan mampu
mendorong perkembangan mesin dengan pembakaran dalam ( internal combustion engines ) di berbagai
aplikasi, termasuk genset portabel, gergaji mesin dan sebagainya. Di dalam teori, teknologi tersebut juga
bisa diterapkan sebagai pengganti bensin di mesin kendaraan. Hanya dengan menggantikan injektor
bensin dengan injektor hidrogen, maka sebuah kendaraan berbahan bakar hidrogen telah siap untuk
dikendarai. Hidrogen dihasilkan secara spontan, ketika air ditambahkan pada butiran-butiran logam
campuran yang terbuat dari alluminium dan gallium. Alluminium sebagai logam campuran dengan gallium

mempunyai sifat untuk menarik oksigen di dalam air. Reaksi tersebut memisahkan oksigen dan hidrogen
di dalam air, dan melepaskan hidrogennya. Gallium sebagai bagian paling penting digunakan untuk
menghalangi pembentukan lapisan yang biasanya terjadi ketika permukaan alluminium mengalami
oksidasi, dan mempertahankan proses pemisahan oksigen dengan hidrogen tetap berlangsung. Gallium
meleleh pada temperatur rendah dan melarutkan alluminium serta menjadikannya menjadi butiran -butiran
yang bersifat reaktif terhadap air ( seperti diketahui, alluminium dalam bentuk padat tidak bereaksi
terhadap air). Produk sisa yang dihasilkan adalah gallium dan aluminium oksida yang biasa disebut
alumina.
Menurut Woodal, agar teknologi tersebut kompetitif secara ekonomi dengan bensin, biaya pendaurulangan alluminium oksida harus ditekan. Aluminium oksida -alumina- bisa didaur ulang dengan
menggunakan metode fused salt electrolysis dengan menggunakan sumber energi listriknya yang
didapatkan dari pembangkit listrik energi alternatif. untuk alasan ekonomis, pembangkit tersebut
sebaiknya adalah pembangkit off grid karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik off
grid lebih murah diban ding untuk keperluan on grid. Sementara itu Gallium tidak mengalami reaksi
apapun dalam proses tersebut, sehingga dapat didaur ulang terus menerus. Hal tersebut penting karena
Gallium relatif jauh lebih mahal dibanding dengan alluminium. Jika proses daur ulang tersebut diterapkan,
maka banyak industri gallium yang bersedia menghasilkan gallium kualitas rendah (saat ini gallium
dengan kualitas yang lebih baik digunakan di industri semikonduktor).

Bisakah bulan mengendalikan terang-redupnya lampu jalanan?Oleh energiportal
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Jika kita bisa mengatur agar matahari mengendalikan nyala dan matinya lampu jalanan, kenapa kita tidak
mengatur agar bulan mengendalikan terang dan redupnya lampu jalanan? Bulan, seperti kita ketahui
mempunyai fase-fase selama sebulan penuh. Biasanya, ketika tanggal 15, bulan akan mencapai fase
penuhnya, dan disebut dengan purnama. Pada fase ini, bulan bersinar (memantulkan cahaya matahari)
paling terang. Terkadang, begitu terangnya, kita bisa melihat jalanan di depan kita pada waktu malam.
Hal ini dimanfaatkan oleh pemenang kontes desain yang diselenggarakan oleh Metropolis Magazine
(http://www.metropolismag.com/cda/story.php?artid=2642) untuk mencari desain yang berfokus pada
energi. Karya tersebut diberi judul lunar resonant streetlamp
Lampu akan mengatur sendiri berapa besarnya pencahayaan yang dibutuhkan sesuai dengan
banyaknya cahaya bulan. Lampu jalanan tersebut menggunakan fotosell yang sangat sensitif terhadap

cahaya untuk mendeteksi cahaya bulan pada malam hari. Penghematan yang didapat sekitar 95%
dibandingkan dengan lampu jalanan biasa. Angka tersebut bisa dicapai karena lampu jalanan tersebut
menggunakan LED sebagai pengganti bola lampunya. Jika lampu tersebut diaplikasikan untuk sebuah
negara, maka penghematan yang dicapai akan mencapai gigawatt dalam setahunnya.

Tetraheksahedra : katalis fuel cell yang lebih baikOleh energiportal
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Para peneliti di Georgia Tech, Atlanta dan Xiamen University di Cina, berhasil membuat nanopartikel
platinum yang mempunyai 24 sisi dan diharapkan mampu menjadi katalis yang lebih murah dibanding
dengan katalis komersial yang ada saat ini, yang juga terbuat dari platinum. Jika para peneliti berhasil
membuatnya menjadi jauh lebih kecil, maka hal tersebut akan mengurangi pemakaian platinum secara
signifikan. Hal tersebut berarti, juga menjadikan fuel cell -katalis tersebut digunakan pada fuel cellmenjadi lebih terjangkau. Hal yang sama juga akan terjadi pada proses mengubah karbon dioksida
menjadi bahan bakar. (lihat artikel : Memanfaatkan Energi Matahari Untuk Mengubah Karbon Dioksida
Menjadi Bahan Bakar).
Untuk membuat nanopartikel tersebut, para peneliti memulai dengan menyebarkan partikel platinum
dalam jumlah relatif besar di atas permukaan sebuah karbon. Reaksi kimia terjadi ketika tegangan osilasi
diberikan pada karbon tersebut. Reaksi kimia yang terjadi menentukan posisi berkumpul dan tidaknya
atom-atom platinum. Sebagai contoh, pada tegangan positif, atom -atom oksigen akan berkumpul di satu
tempat dan menggeser atom-atom platinum. Sementara, di sisi lainnya atom-atom platinum menempati
nanopartikel. Hasilnya adalah partikel bersisi 24, yang disebut tetrahexahedra. Partikel tersebut bersisi
24, yang berarti ia mempunyai atom -atom yang tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut memberikan energi
yang lebih besar dibandingkan dengan nanopartikel platinum konvensional.

Inovasi busi dengan ultrasonicOleh energiportal
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Teknologi yang banyak dipakai sekarang ini adalah menggunakan prinsip dasar MHD (Magneto Hydro
Dynamics) dan menerapkan cyclone sebagai teknologi turbin jet ke dalam mesin kendaraan. MHD
bekerja dengan menarik ion-ion yang berada di dalam bahan bakar, sedangkan cyclone
menghembuskan udara yang terkompresi ke dalam mesin kendaraan. Udara yang kaya akan oksigen
memasuki ruang bakar mesin kendaraan. Gabungan keduanya saja cukup signifikan untuk meningkatkan
efisiensi pembakaran di dalam ruang mesin. Sementara sekarang ada teknologi yang melakukan inovasi
pada spark plug atau busi.
Sonic Spark, LLC melakukan terobosan dengan inovasi (U.S. Patent No. 5,610,470) yang diterapkannya
pada busi konvensional. Inovasi tersebut adalah dengan melakukan perubahan pada tip elektrode pada
ujung busi. Tip elektrode tersebut mempunyai lubang yang didesain untuk mengeluarkan gelombang
ultrasonik ketika percikan api dari busi melewati lubang tersebut. Gelombang ultrasonik yang
dihasilkannya mampu memecah kabut bahan bakar yang berada di ruang pembakaran, hasilnya adalah
mesin menjadi mudah dinyalakan, peningkatan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik, tenaga
bertambah dan emisi hasil pembakaran menjadi berkurang.
Informasi lainnya bisa didapatkan di :
http://www.enginebrain.com

