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Globalne ocieplenie - OZE
na ratunek

źródło: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
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źródło: Calogero, G., Yum, J., & Sinopoli, A. (2012). Anthocyanins and betalains as light-harvesting pigments for dye-
sensitized solar cells. Solar Energy, 86, 1563-1575. https://doi.org/10.1016/j.solener.2012.02.018

Ogniwa słoneczne 
uczulane barwnikami

źródło: pracowanie własne



źródło: https://docplayer.pl/109809043-Oznaczanie-barwnikow-roslinnych-metoda-chromatograficzna.html

Podział barwików
roślinnych
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owoc tamarillo 
(Solanum betaceum)

dzikie krokusy (Crocus L.)

róża rabatowa 
(prawdopodobnie 
Rosa floribunda)

Przykładowe źródła 
ekstrahowanych barwników

źródło: pracowanie własne



• porównanie wybranych rozpuszczalników i ich zdolności ekstrakcji danych barwników

• opracowanie najskuteczniejszej metody ekstrakcji barwników (m.in. temperatura, czas)

• sprawdzenie sprawność ogniw w stosunku do nałożonego barwnika i ich mieszanin

• pozyskanie kolejnych, nowych źródeł barwników i ich ocena

• ewentualne opracowanie metod produkcji w większej skali

Przyszłość projektu

źródło: pracowanie własne
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