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Tézisek
A tézisek részletesebb kifejtése az angol nyelvű verzióban olvasható.

1. tézis
Folyadékdinamikai modellt alkottam mágneses nanorészecskékkel töltött, át-
folyásos mikroreaktorok vizsgálatára. Az általam kidolgozott új folyadékdina-
mikai modell segítségével átfolyásos mikroreaktor-geometriát optimalizáltam,
és megállapítottam, hogy a részecskék aggregátumán belül kialakuló sebes-
ségtér homogenitása a 3 be- és 3 kimenetet tartalmazó, 30°-os elrendezésű
geometria esetén 28.3%-ponttal, míg ovális geometria esetén 35.8%- ponttal
javítható, az eredeti, 1 be- és 1 kimenetet tartalmazó geometriához képest.

A tézishez tartozó publikációk: [J1, J2, J3, C1, C2].

2. tézis
A mikrofluidikai tervezési folyamatba illeszthető diszkrét részecske modellt
dolgoztam ki külső mágneses térben és folyadékáramlásban lévő mágneses
nanorészecskék dinamikájának vizsgálatára, amelyben figyelembe vettem a
részecskék külső mágneses mező, illetve a közeli részecskék mezeje által indu-
kált mágneses momentumát, a részecskék közötti mágneses párkölcsönhatást,
a külső mágneses mező hatását és az áramló folyadék közegellenállását.

A módszer alapján szimulátort készítettem a rendszer vizsgálatára, amivel
tanulmányoztam a részecske aggregáció folyamatát. Modellt hoztam létre a
kialakult részecskeláncok leírására, melynek segítségével az inhomogén folya-
dékáramlásban lévő részecskeláncok által képviselt mágneses nyomatéksűrűség
megbecsülhető.

A tézishez tartozó publikációk: [J4, J5, C3, C4, C5].

3. tézis
Kétfázisú áramlástani modellt és megoldót dolgoztam ki, amely a mágneses
nanorészecske szuszpenzió külső mágneses térben és folyadékáramlásban ki-
alakuló aggregátumának hatását az áramlási térre a kontinuumként kezelt
részecskefázis látszólagos viszkozitásnövekedésével írja le, és lehetővé teszi az
aggregátum alakjának és az áramlási térnek a modellezését valós mikrofluidi-
kai eszközök mérettartományában. A modell validálásához egy kísérleti mik-
rofluidikai eszközt készítettem, amiben a mágneses nanorészecske aggregáció
jelenségét vizsgáltam.

A tézishez tartozó publikációk: [J5, C6].
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