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- Aktív ultrahang sejtbiológiai és fizikai hatásai
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Fıbb tudományterületek:

- ultrahangos sejt és részecske roncsolás
- akusztikai vágás és felületkezelések (folyadék és szilárd mediátor
közegen keresztül)
- nagyhatékonyságú vibráció szilárd közvetítése
- akusztikai keverés (molekuláris és egész tömeget érintı),
- akusztikai homogénezés és diszpergálás (emulzióképzés,
szuszpendálás)
- akusztikai ülepítés, emulzió és szuszpenzió bontás
- habmentesítés
- akusztikai levitáció (kontaktusmentes manipuláció folyadékokban és
gázokban)
- ultrahangos porlasztás
- ipari tisztítás (pl.: textil, membrán, szennyvíz, réteg leválasztás...)

- szelektív szeparáció
- húsok sózásának, pácolásának gyorsítása
- akusztikai reaktortechnikák
- ultrahangos hiperthermia
- fizikai, kémiai, biológiai folyamatok intenzifikálása (pl.
fermentáció)
- egyéb K+F területek.
Fıbb létrehozott rendszerek (teljes rendszerek, /elektronika + munkavégzı egység/)
- Ultrahang csöreaktorok tervezése, kivitelezése, alkalmazása (20kHz2MHz),
- Folyadék-és gázalapú ultrahang levitátorok tervezése, kivitelezése,
alkalmazása (pl. kristálynövesztés, kontaktusmentes részecskemanipuláció)
- Ultrahang transzdúcerek és sugárzórendszerek (folyadék és szilárd
átvitelő) tervezése, kivitelezése, alkalmazása (20kHz-4MHz)
- Szimultán sugárzó-mérı rendszer létrehozása (kísérleti)
- Ultrahangos kádak és mobil sugárzórendszerek tervezése, kivitelezése,
alkalmazása
- Mobil, szilárd alapú ipari tisztítórendszer
- Roncsolók
- Homogenizálók
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