
Meski besi platinum tergolong sebagai jenis logam yang kalah populer dibandingkan emas – 

setidaknya bila dilihat dari segi ekonomi – namun popularitas platinum merangkak naik 

perlahan-lahan. Sekarang ini platinum juga digunakan dalam industri komputer dan aplikasi 

elektronik lain, oleh karena sifatnya alamiahnya sebagai konduktor listrik yang sangat baik. 

Selain itu, karakteristik logamnya juga khas, dan ia memiliki reaktivitas yang tergolong lebih 

rendah dibandingkan jenis logam lainnya. Selain dipakai dalam beberapa aplikasi industri 

seperti sudah disebut di atas, ada beberapa kegunaan besi platinum lain yang juga patut 

disebutkan di sini, di antaranya adalah: 

 

1) Kawat platinum memiliki daya tahan sangat tinggi, dan kerap digunakan untuk 

membuat tungku listrik dengan suhu sangat tinggi.  

2) Platinum merupakan jenis magnet yang sangat tinggi, terutama bila kita perhatikan 

jenis seperti alloy platinum-kobal. Ketahanan daya magnetnya sangat tinggi, dan 

hampir dua kali lipat dibandingkan dari Alnico V.  

3) Besi platinum digunakan untuk melapisi mesin jet, kerucut bensin, kerucut misil, dan 

lain sebagainya. Karakteristik logam ini sangat unik, dimana dia bakal menyerap 

sejumlah besar hydrogen, menahannya untuk kemudian melepaskan hidrogen ketika 

dipanaskan. 

4) Logam seperti platinum adalah katalis sempurna, dan banyak digunakan untuk 

menciptakan asam sulfat. Logam tersebut juga digunakan sebagai katalis untuk 

memecah produk minyak bumi.  

5) Perlindungan katoda untuk bejana yang melewati samudera, baja dermaga, pipa, serta 

kapal besar umumnya juga menggunakan anoda platinum.  

6) Platinum juga digunakan untuk mengubah alkohol menjadi formaldehida, dimana 

platinum berperan besar sebagai katalis. Karena itulah logam tersebut juga digunakan 

sebagai penghangat tangan dan pemantik api rokok.  

 

Kegunaan besi platinum yang bervariasi, dan juga karakteristik logamnya yang ternyata sangat 

unik, menjadikan logam tersebut sebagai pilihan utama bagi banyak industri yang 

menginginkan kualitas maksimum untuk produknya. 

 

 

 

Klien    : Edwinshalim 

Deskripsi Pekerjaan : Penulisan artikel tentang 

smartphone 

Waktu pengerjaan  : 20 Mei - 7 Juni 

2016 

Kategori penulisan  : tech & gadget 

 

 

https://www.sribulancer.com/id/users/edwinshalim


Ulasan Xiaomi Mi5: Perluasan Fungsi dan Bentuk: Selengkapnya 

Ulasan Xiaomi Redmi 3: Kecil Namun Bertenaga dan Berharga: Selengkapnya 

Sony Merilis Xperia X dan XA di India: Selengkapnya 

ASUS Zenfone 3 Diumumkan Secara Global: Selengkapnya 

Ulasan Flash Plus 2: Kelas Premium untuk Asia Tenggara: Selengkapnya 

Ulasan Samsung Galaxy J5 2016! Kontrol Penuh Atas Kualitas Desain: Selengkapnya 

Samsung Mengumumkan Kehadiran Anggota Keluarga Baru, Samsung Galaxy C5 dan C7: 

Selengkapnya 

Flash Plus 2: Arti Menjadi Premium: Selengkapnya 

Rumor: Meizu MX6 Mungkin akan Dirilis 20 Juni Mendatang: Selengkapnya 

Nintendo Mengumumkan Miitomo, Game Smartphone Pertama Mereka: Selengkapnya 

Ulasan Sony Xperia X: Fajar Baru Pengganti: Selengkapnya 
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Bagaimana Membuat Irigasi Tetes pada Pertanian Model Greenhouse 

 

Budidaya tanaman hidroponik umumnya dikenal dekat dengan konsep pertanian rumah-hijau 

(greenhouse farming), dan memang salah satu persyaratan utama dalam pengembangan 
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