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Bevezetés

Környezetünkben mindenfelé találunk szemcsés anyagokat, melynek oka a természetes mó-

don végbemenő erózió. A makroszkópikus részecskék dinamikáját olyan jól ismert erők

alaḱıtják, mint a merev testek közötti tasźıtás, a súrlódás és a gravitáció. A nagy számú

elemből álló rendszerekben olyan jelenségeket is megfigyelhetünk, amelyek csak a szemcsés

anyagokra jellemzők. Az alábbiakban bemutatom a disszertációhoz legszorosabban kapcso-

lódó publikációkat és az elvégzett ḱısérletek legfontosabb részleteit, valamint összegyűjtöm

a legfőbb eredményeket és az azokból levonható következtetéseket.

Előzmények és célkitűzések

A disszertációban egy jelenségkörre fókuszálok: szemcsés anyagok nýırásakor gyakran (de

nem szükségszerűen) megfigyelhető, hogy a nýırási deformáció az anyag egy jól kivehető

tartományára korlátozódik, amelynek helyzete a vizsgált geometriától függ1. Ez a nýıródó

tartomány, amit a későbbiekben nýırási zónának fogok h́ıvni, gyakran az edény egyik fa-

lához közel helyezkedik el. Az ilyen t́ıpusú nýırási zónák tulajdonságaival viszonylag sok

publikáció foglalkozott már. A nýırt tartomány kiterjedése ilyenkor mindössze néhány ré-

szecske méretűnek adódik. Azonban ha a nýırási zónát megfelelő ḱısérleti elrendezéssel

eltávoĺıtjuk a falaktól, annak kiterjedése ennél jóval nagyobb is lehet. Például ha az edény

alsó falát kettéosztjuk, és a két részt egymáshoz képest mozgatva nýırjuk az anyagot, a nýırt

részt az anyag belsejében találjuk. A zónák első t́ıpusát keskeny nýırási zónának h́ıvjuk, a

második t́ıpust pedig széles nýırási zónának nevezzük2.

Stacionárius nýırás esetén a széles nýırási zóna kiterjedése az anyag töltési magasságával

hangolható. A felsźınen mért zónaszélesség hatványfüggvény szerint nő az anyag töltési ma-

gasságánal növelésével, amelynek kitevője ḱısérletileg 0.5 és 1 közé esett3, szimulációkból

pedig 2/3 körülinek adódott4. Az anyag belsejében is mérték ḱısérletileg a zóna széles-

ségét, de a kapott adatokat sajnos semmilyen függvénnyel nem illesztették, vélhetően a

relat́ıve nagy mérési pontatlanság miatt. Ries és munkatársai4 szimulációik alapján azt ta-

lálták, hogy a magasság függvényében ábrázolt zónaszélesség egy negyed körrel illeszthető,

amennyiben a magasságot a töltési magassággal, a zóna szélességét pedig a felsźınen mért

1 GDR MiDi, Eur. Phys. J. E. vol. 14, pp. 341-365, 2004.
2 Fenistein and van Hecke, Nature vol. 425, p. 256, 2003.
3 Fenistein et al., Phys. Rev. Lett. vol. 92, p. 094301, 2004.
4 Ries et al., Phys. Rev. E vol. 76, p. 051301, 2007.
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zónaszélességgel normáljuk. Célunk, hogy ḱısérletileg nagy pontossággal meghatározzuk a

zóna szélességét a cella teljes keresztmetszetére, és teszteljük ezt a megállaṕıtást [P1].

A nýırási zóna szélességének időbeli fejlődését főként a keskeny nýırási zónákra vizsgál-

ták. Háromféle esetben nézték az időbeni változást: véletlenszerű kezdeti konfigurációból

ind́ıtott tranziens alatt, visszafelé nýırt rendszerre, továbbá oszcilláló nýırás során. A széles

nýırási zónák esetére Ries és munkatársai4 szimulációs technikával azt találták, hogy egy

eredetileg véletlenszerű konfigurációt nýırva kezdetben szélesebb a nýırt tartomány, mint a

stacionárius állapotban. Egy lehetséges magyarázatot is adtak a jelenségre, miszerint a fo-

lyamat elején könnyebb nýırni az anyagot. A mintát deformálva a nýırt tartomány közepén

az anyag már jobban ellenáll a nýırásnak, mint a külső részek. A rendszer ezen állapotában

szélesebb nýırási zóna jelenik meg, mint a stacionárius állapotban. Ahogy a nehezebben

nýıródó középső tartomány egyre szélesebb lesz, a zóna szélessége fokozatosan csökken a

stacionárius értékig. A nýırási zóna szélességének fejlődését prećızen meg akartuk határozni

kétféle kezdeti állapotra: véletlenszerű konfigurációra és visszafele nýırás során. A részecs-

kék alakjának hatása a zóna szélességére is egy megválaszolatlan kérdés, ezért a méréseket

elvégeztük gömbszerű, szabálytalan alakú (pl. homok), valamint elnyújtott szemcsékből

álló rendszeren is [P1].

A hosszúkás vagy lapos részecskék nýırás hatására igen széles részecskeméret-

tartományban könnyen orientálódnak a természetben. A nem gömbszerű szemcsékből álló

rendszerek statikus tulajdonságait számos publikációban vizsgálták. A dinamikai folyama-

tokat az ilyen rendszerekben viszont közel sem értjük teljesen. A nem gömbszerű részecskék

összetett viselkedésének oka, hogy a gömbszerű szemcsékkel ellentétben ezeknél a részecskék

közötti érintkezési pont általános esetben nem a két tömegközéppontot összekötő egyene-

sen helyezkedik el, és az érintkezési śık sem merőleges erre a vonalra. Ehrentraut és Chrza-

nowska5 könyvében szerepel egy lejtőn folyatott rizs néhány szemcséjének orientációjából

meghatározott irány szerinti eloszlásfüggvény. A szerzők megmutatták, hogy a részecskék

átlagosan nem párhuzamosan állnak a folyás irányával. Célunk, hogy különböző elnyújtott

részecskékre meghatározzuk az irány szerinti eloszlásfüggvényt osztott aljú nýırási cellában

végzett ḱısérletekkel [P2, P3, P5]. Mind a stacionárius állapotot, mind a kezdeti tranzienst

vizsgáltuk, hogy jobban megérthessük a makroszkópikus részecskék orientációját. Börzsö-

nyi és Stannarius6 review cikkükben összegyűjtötték az elnyújtott részecskékre vonatkozó

eredmények javát, köztük a jelen munkához kapcsolódó eredményeinket is.

5 Ehrentraut and Chrzanowska, Dynamic Response of Granular and Porous Materials under Large and

Catastrophic Deformations vol. 11 of Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, pp. 343-364,
Springer Berlin Heidelberg, 2003.

6 Börzsönyi and Stannarius, Soft Matter vol. 9, p. 7401, 2013.
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Egyetlen elnyújtott ellipszoid nýırásnak kitett newtoni folyadékban való forgását Jeffery7

számolta ki 1922-ben. Azt találta, hogy a forgási szögsebesség függ a részecske aktuális ori-

entációjától: amikor az ellipszoid főtengelye párhuzamos a folyás irányával, akkor lassabban

forog a részecske, amikor pedig arra merőlegesen áll, akkor gyorsabb a forgása. Növelve a

szemcse elnyújtottságának mértékét a szögsebességben tapasztalt különbség nő. Megha-

tároztuk szemcsés anyagokban az elnyújtott részecskék forgását, és összevetettük Jeffery

analitikus eredményeivel [P3, P5]. A fizikának egy másik ága a nematikus folyadékkris-

tályok, ahol az elnyújtott objektumok (molekulák) rendeződését igen akt́ıvan kutatták az

elmúlt 50 évben. Röviden léırjuk a hasonlóságokat és különbségeket a szemcsés anyagok és

a folyadékkristályok között [P2, P5].

Geológiai skálán a leggyakrabban többféle szemcsés anyagot találunk egymásra réteg-

ződve az időben egymás után bekövetkező természeti folyamatok miatt. Ezen rendszerek

nýırása megfigyelhető, ha például geológiai törés vagy földcsuszamlás történik, vagy egy kő-

lavina indul meg. Ennek ellenére a szemcsés rendszereken végzett kutatásokat jellemzően

homogén mintákon végezték, és csak igen kevés publikáció tárgyalta a rétegzett minták

esetét. Az egyik ilyen munka alapját az Unger és munkatársai által bevezetett variációs

modell8 adta, melynek numerikus kiterjesztése az ún.
”
fluctuating narrow band model”9

kvantitat́ıven reprodukálta nem csak a zónák alakját, hanem annak szélességét is homogén

anyagban. Mindkét modell a nýırási cella egy keresztmetszetén alapul. Növelve a külső

nýıró erőt az anyag egyszer csak megcsúszik egy olyan útvonal mentén, amely a legkisebb

súrlódáshoz tartozik. Egy adott vonalhoz tartozó súlódási erőt az adott útvonalra integrált

effekt́ıv súrlódási együttható határozza meg.

Unger a variációs modell seǵıtségével, valamint ellenőrzésképpen diszkrét elem szimulá-

ciókkal a következő érdekes eredményt kapta10. Ha a nýırási zóna két vége eltérő effekt́ıv

súrlódási együtthatójú anyagban található, akkor a nýırási zóna irányt vált a két anyag

határán, amelyet a szemcsés anyagokra vonatkozó Snellius-Descartes törvény ı́r le. Két

komponensből álló közegre az optikából ismert Snellius-Descartes törvény kimondja, hogy

a fénynyaláb a két anyag határán oly módon változtat irányt, hogy a beesési szögek szinu-

szának hányadosa egyenlő lesz az optikai törésmutatók hányadosával. Szemcsés anyagokra

egy nagyon hasonló törvény igaz, csak abban a törésmutatók helyett effekt́ıv súrlódási

együtthatók szerepelnek. Ezeket a szimulációs eredményeket két különböző ḱısérleti geo-

7 Jeffery, Proc. Roy. Soc. London A vol. 102, p. 161, 1922.
8 Unger et al., Phys. Rev. Lett. vol. 92, p. 214301, 2004.
9 Török et al., Phys. Rev. E vol. 75, p. 011305, 2007.

10 Unger, Phys. Rev. Lett. vol. 98, p. 018301, 2007.
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metriában reprodukálták. Knudsen és Bergli11 az eredetivel nagyon hasonló elrendezést

használtak, mı́g Börzsönyi és munkatársai12 egy ettől eltérő geometriában figyelték meg

a jelenséget13. További konfigurációk vizsgálatát terveztük, ahol meghatározzuk a nýırási

zóna bonyolult alakját, és az eredményeket összevetjük a geometriai optikai ismereteinkkel,

hogy feltárjuk az optikával vett analógia határait [P4, P6].

Alkalmazott módszerek

A nýıró áramlásokat két, az irodalomban gyakran használt geometriában vizsgáltuk. Az

egyenes osztott aljú cella két L alakú csúszkából állt, és ezeket egymáshoz képest eltolva

nýırtuk a köztük található anyagot. A hengeres osztott aljú cellában egy kör alakú lapot

forgattunk az edény alján, mı́g az ezt körbevevő gyűrű alakú rész mozdulatlan volt. Annak

ellenére, hogy kicsit más módon értékeltük ki a kapott adatokat a két elrendezésre, a

megfigyelt nýırási zónákat nagyon hasonlónak vártuk. Mindkét geometria vizsgálatának

egyik nagy előnye, hogy ı́gy lehetőségünk volt megvizsgálni a hengeres cellában fellépő

görbült áramvonalak hatását a zónára.

Az adatok gyűjtését optikai kamerákkal és három dimenziós képalkotó technikák, még-

pedig mágnesesrezonancia-képalkotás (MRI) és röntgentomográfia (CT) seǵıtségével vé-

geztük. Az optikai eszközök nagy mennyiségű felsźıni adatot szolgáltattak jó felbontásban,

mı́g az MRI és CT technikák pedig fontos információt hordoztak az anyag belsejéről. A

különböző adatrögźıtési módok használatának előnye, hogy egymást kiegésźıtve seǵıtenek

több információt kinyerni a vizsgált rendszerekből, továbbá lehetőséget adnak az adatok

ellenőrzésére.

A begyűjtött adatokat egyedi kép korrelációs sebességmérési (PIV) és részecske nyo-

monkövető (PT) algoritmusokkal elemeztük. A PIV adatok alapján tudtuk meghatározni,

hogy hol mennyit nýıródott az anyag, a részecske nyomonkövetéssel pedig az egyes elnyúj-

tott alakú részecskék irányát és forgását elemeztük. A disszertációhoz kapcsolódó munkám

egyik fontos részét alkotta egy részecskéket nyomonkövető program kifejlesztése, amely a

begyűjtött felsźıni képeket elemezte.

11 Knudsen and Bergli, Phys. Rev. Lett. vol. 103, p. 108301, 2009.
12 Börzsönyi et al., Phys. Rev. E vol. 80, p. 060302(R), 2009.
13 Ezen kutatások képezték a diplomamunkám alapját.
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Tézisek

1. Kı́sérletileg megvizsgáltam a szemcsés anyagokban nýırás során, kettéosztott aljú cel-

lákban kialakuló nýırási zónák szélességének fejlődését optikai képalkotás seǵıtségével.

A lokális nýırási deformáció függvényében ábrázolt zóna szélesség egy nem monoton

függvénynek adódott, mely mindkét kezdeti állapot (véletlenszerű, valamint visszafelé

nýırt) esetén tartalmazott egy gyorsan csökkenő szakaszt. Az a lokális nýırási defor-

máció, ahol a hirtelen zóna szűkülés megfigyelhető, nagyobbnak adódott elnyújtott ré-

szecskék esetére, mint gömbökre, továbbá a kezdeti és a stacionárius állapotban mért

zónaszélességek aránya nőtt a részecskék alak-anizotrópiájával [P1].

2. Röntgentomográfos mérések seǵıtségével egyidejűleg határoztam meg a szemcsés rend-

szer térkitöltését, a részecskék irány szerinti rendeződését, valamint a nýırási zóna szé-

lességét a lokális nýırási deformáció függvényében mind hosszúkás, mind gömbszerű

anyagok esetére, véletlenszerű kezdeti konfigurációra. A Reynolds tágulásnak és az ori-

entációs szög fejlődésének karakterisztikus nýırási deformáció skálája nem függött a

szemcsék alakjától, viszont a nýırási zóna keskenyedését és az irány szerinti rendeződés

rendparaméterének fejlődését jellemző nýırási deformáció skála szisztematikusan nőtt a

részecskék elnyújtottságával [P1].

3. Kifejlesztettem egy részecskekövető programot, mely detektálta az elnyújtott szemcsék-

ből álló anyagok részecskéinek helyét és orientációját a nýırás során felvett felsźıni képe-

ken. Stacionárius nýırás során a részecskék átlagosan közel párhuzamosan álltak a folyás

irányával, de egy kicsit a sebességgradiens felé dőltek. A kidőlés mértékét léıró átlagos

orientációs szöget függetlennek találtuk a nýırási rátától három nagyságrenden keresz-

tül. A nýırás hatására bekövetkező irány szerinti rendeződés erősödött, az orientációs

szög pedig szisztematikusan csökkent nagyobb elnyújtottságú részecskékre. Azonos el-

nyújtottságú közel ellipszoid alakú rizsszemeket és henger alakú üvegrudakat összevetve

a hengerekre kisebb orientációs szöget kaptunk. Röntgentomográfos mérések seǵıtségé-

vel megállaṕıtottuk, hogy az elnyújtott részecskék rendeződése az anyag felsźınén és

annak belsejében nagyon hasonló [P2, P3, P5].

4. Optikai felvételek elemzésének seǵıtségével meghatároztam a nýırás hatására létrejövő

rendeződés fejlődését véletlenszerű kezdeti konfiguráció esetére, valamint visszafelé tör-

ténő nýırás alatt. A véletlenszerű kezdeti konfigurációból ind́ıtott mérés során az átlagos
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orientációs szög csökkenve érte el a stacionárius értékét, az orientációs rendparaméter

pedig monoton növekedett a végső értékéig. A minta visszafelé történő nýırása során az

orientációs szög nőtt, tehát a részecskék az új orientációs szöget jellemzően visszafelé

forogva érték el, a rendparaméter pedig először csökkent, és csak azután nőtt vissza

a stacionárius értékére, mivel az eredeti rendeződést először meg kellett szüntetni. Az

egyedi részecskék forgási sebességét is meghatároztuk. Ez a környező részecskék helyétől

és az azokkal vett kölcsönhatásoktól erősen függ, ezért értéke nagy statisztikai szórást

mutat. Sok részecske átlagos forgási sebessége határozott függést mutatott a részecskék

aktuális orientációjától. Azok a szemcsék, amelyek közel párhuzamosak voltak a folyás

irányával, jóval lassabban forogtak, mint azok, amelyek a folyásra merőlegesen álltak.

Stacionárius nýırás során a részecskék átlagosan a folyás által meghatározott irányba

forogtak, mı́g a kétféle kezdeti tranziens alatt a folyás irányával közel párhuzamosan

álló részecskék inkább visszafelé forogtak [P2, P3, P5].

5. Kı́sérletileg meghatároztam két eltérő effekt́ıv súrlódási együtthatójú anyagból álló ré-

tegzett szemcsés mintákban a nýırási zóna összetett alakját, rétegről rétegre történő

feltárás és MRI képalkotás seǵıtségével. Abban a geometriában, ahol a nýırási zóna

egyik végét a nagy súrlódású tartományban rögźıtettük, a nýırási zóna elhagyta a nagy

súrlódású térrészt, irányt váltott a kétféle anyagot elválasztó függőleges határrétegen,

majd teljes mértékben a kis súrlódású tartományban haladva párhuzamosan húzódott

a határréteggel. Egy másik geometriában, ahol a nýırási zóna mindkét végét a nagy

súrlódású térrészben tartottuk, a zóna először elhagyta a nagy súrlódású tartományt,

párhuzamosan haladt a kétféle anyagot elválasztó határréteggel, később pedig visszatért

a nagy súrlódású térrészbe. Mindkét jelenségnek feltétele, hogy a nýırási zóna rögźıtett

végei megfelelően közel legyenek a kis súrlódású tartományhoz. A kétféle anyagot elvá-

lasztó határrétegen áthaladó, és az azt nem keresztező nýırási zónák közötti átmenethez

tartozó határréteg poźıciót is kiszámoltuk [P4].
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Következtetések

A disszertációm legfőbb célja, hogy a szemcsés anyagok nýırásával, a nýırási zónák kiala-

kulásával kapcsolatos jónéhány nyitott kérdésre, melyeket az Előzmények és célkitűzések

fejezetben részletesen bemutattam, választ kapjunk. Az alábbiakban összefoglalom az ered-

ményeinkből levonható legfontosabb következtetéseket.

Sikeresen megmértem a stacionárius nýırás során megfigyelhető zóna szélességét a

hosszúkás nýırási cella teljes keresztmetszetére, MRI mérések seǵıtségével [P1]. A zóna

stacionárius alakját jól tudtuk illeszteni a Ries és munkatársai4 által javasolt negyed kör-

rel. A zónaszélesség időbeli feljődését optikai módon két kezdeti állapotra vizsgáltuk meg:

véletlenszerű konfigurációra, valamint előzőleg visszafelé nýırt rendszerre. Gömbszerű, sza-

bálytalan alakú, továbbá elnyújtott alakú részecskékkel végeztünk ḱısérleteket. A nýırt

tartomány szélességét a lokális nýırási deformáció γ függvényében ábrázoltuk. Véletlen-

szerű kezdeti konfiguráció esetén a zónazsélesség kezdetben nagyobbnak adódott, majd

0.1 < γ < 1 között gyorsan lecsökkent, nagyobb γ értékeknél viszont egy enyhe vissza-

emelkedést találtunk a stacionárius érték elérése előtt. A hirtelen csökkenő szakasz na-

gyobb alak-anizotrópiájú részecskékre csak nagyobb nýırási deformációnál következett be.

Visszafelé történő nýırás során a folyamat legelején a zóna szélesebb volt, mint bármikor a

véletlenszerű tranziens alatt. Ennek oka, hogy a nýırás során kis üres térrészek alakulnak ki

a részecskék mögött, amelyekbe a részecskék a nýırás irányának megford́ıtásával könnyen

vissza tudnak jutni, ez pedig szélesebb nýırási zónát eredményez. A nýırást folytatva a zóna

szélessége azonnal csökkenni kezdett. Körülbelül γ ≈ 0.1 esetén ez az esés megállt, majd

enyhe növekedésbe váltott mintegy γ ≈ 1-ig. Ezen érték felett a zónaszélesség görbék na-

gyon hasonlóvá váltak a véletlenszerű tranziens alatt mértekkel, tehát miután a szomszédos

részecskék elhaladtak egymás mellett, a rendszer elfelejtette az eredeti állapotát.

Optikai megfigyelés és CT vizsgálatok seǵıtségével elemeztem az elnyújtott részecskék-

ből álló szemcsés anyagok folyamatos nýırás során fellépő irány szerinti rendeződését rizs-

szemekre, valamint henger alakú üvegrudakra, változtatva a szemcsék elnyújtottságának

mértékét [P2, P3, P5]. Az összes megvizsgált anyag esetén a részecskéknek volt egy tipi-

kus iránya, amely közel párhuzamos volt a folyás irányával, de kissé a sebességgradiens

felé dőlt, ennek mértékét az átlagos orientációs szöggel Θav jellemeztük. Az irány szerinti

rendeződés erősségét a rendparaméterrel S ı́rtuk le. Mindkét mennyiség közel független-

nek adódott a nýırási rátától három nagyságrenden keresztül. A Θav értéke csökkent a

részecskék elnyújtottságának növelésével, azonos elnyújtottságú rizsszemeket és üvegruda-

kat összevetve pedig rizsre nagyobb Θav értéket kaptunk. Hosszúkásabb, ezáltal kisebb Θav
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szöggel rendelkező anyagokra S nagyobbnak adódott. A rendeződés jellegében nagyon ha-

sonló a nematikus folyadékkristályokhoz, a két rendszert jellemző kölcsönhatások közötti

különbségek ellenére. Folyadékkristályokban a molekulák átlagos iránya – amelyet a di-

rektor ad meg – nem függ a nýırási rátától, erősebb rendeződéskor pedig Θav hasonlóan

csökken. A két, egymástól távol álló fizikai rendszerben tapasztalt hasonlóságok jelzik, hogy

a megfigyelt rendeződés geometriai eredetű.

A nýırásnak kitett hosszúkás szemcsékből álló anyag irány szerinti rendeződésének idő-

beli fejlődését az egyik henger alakú mintával, optikai úton figyeltük meg [P2, P3]. Kétféle

kezdeti állapotot hoztunk létre, hasonlóan a zsónaszélesség vizsgálatához: véletlenszerű

konfigurációt, valamint előzőleg visszafelé nýırt rendszert. A véletlenszerű kezdeti konfi-

guráció esetében Θav folytonosan csökkent a stacionárius értékig, mivel a folyás ebbe az

irányba forgatja a részecskéket. Ezzel egy időben S folyamatosan nőtt a végső értékéig.

A rendezettség kialakulása jelentősen gyorsabban ment végbe, mint az átlagos orientációé.

Visszafelé nýırás során azt találtuk, hogy a részecskék az új jellemző irányukat inkább a

folyás altal meghatározottal ellentétes irányba, tehát visszafelé forgással érik el. A rend-

paraméter a folyamat során először csökkent, ahogy az eredeti rendeződés gyengült, majd

később visszaemelkedett az eredeti értékére, ahogy az új rendeződés felépült. Érdekes mó-

don a részecskék átlagos forgási szögsebessége a stacionárius alakban nagyon hasonĺıtott

Jeffery számolásainak eredményeire (lásd az Előzmények és célkitűzásek ćımű fejezetben),

mivel a folyásra merőleges és az azzal párhuzamos részecskék forgási szögsebessége közti

különbség nőtt az elnyújtottság mértékének növelésével. Mindkét kezdeti tranziens elején

a folyással közel párhuzamos részecskék jellemzően visszafelé forogtak.

Annak érdekében, hogy az irány szerinti rendeződés folyamatát az egyéb fizikai folya-

matokkal össze tudjuk vetni, CT mérések seǵıtségével egyszerre határoztuk meg a nýırási

zóna szélessége, az átlagos orientációs szög, az orientációs rendparaméter, valamint a tér-

kitöltés időbeli változását, véletlenszerű kezdeti állapotból ind́ıtva a rendszert [P1]. Θav

és S időfejlődése az optikai mérésekhez hasonlónak adódott. A zónaszélesség esetében az

optikai mérések során lényegesen jobb felbontást értünk el, itt csak az erősen csökkenő

szakaszt tudtuk azonośıtani. A térkitöltés abszolút értékét nem célszerű összehasonĺıtani

az irodalomban fellelhető értékekkel, mivel az méréseinkben enyhén függött a binarizálás-

nál használt küszöbértéktől. A térkitöltés minden vizsgált anyagra csökkent a Reynolds

tágulásnak megfelelően. Elnyújtott részecskékre nagy nýırásnál egy enyhe visszanövekedés

figyelhető meg, ami az orientáció kialakulásával hozható kapcsolatba. A Reynolds tágulás-

nak és Θav csökkenésének karakterisztikus nýırási deformációs skálája függetlennek adódott

a részecskék alakjától. A nýırási zóna keskenyedéséhez és S növekedéséhez tartozó nýırási
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deformációs skálák viszont nőttek a részecskék elnyújtottságának növelésével, valamint ér-

tékeik közel voltak egymáshoz, jelezve, hogy ezen mennyiségek között esetleg egy mélyebb

kapcsolat van.

A rétegzett szemcsés anyagokban megfigyelhető összetett nýırási zónát két (később rész-

letezett) geometriában vizsgáltuk meg, két eltérő effekt́ıv súrlódási együtthatójú anyag egy-

másra rétegezésével [P4, P6]. Az egyik itt alkalmazott ḱısérleti módszer a minta nýırása

után az anyag rétegről rétegre való feltárása és optikai rögźıtése volt, ahol mindkét anyag fe-

lét besźınezve az anyag belsejében is detektálni tudtuk a kezdetben śık sźınezett-sźınezetlen

határ torzulását. Ezen felül MRI méréseket is végeztünk az egyik elrendezéssel, ami a fel-

táráshoz nagyon hasonló eredményt adott. A mérések egyik t́ıpusában az edény fala két

L alakú csúszkából állt, amiket egymáshoz képest eltolva nýıródott az anyag. Ebben az

esetben a két anyag határa egy függőleges śıkot alkotott. A nýırási zóna a nagy súrlódású

térrészből indult ki. Azt találtuk, hogy a zóna elhagyta a nagy súrlódású anyagot, irányt

változtatott a két anyag határán, és függőlegesen érte el a felsźınt a kis súrlódású tér-

részben. Ez az útvonal hasonĺıt az optikában megismert teljes visszaverődés határesetére.

A mérések másik csoportjában a cella alsó lapját mozgattuk a minta nýırásához, a két

anyagot elválasztó śık pedig v́ızszintesen állt. Ez esetben a nýırási zóna mindkét vége a

nagy súrlódású anyagban volt rögźıtve. Azt találtuk, hogy ha a kis súrlódású térrész kel-

lően közel helyezkedik el a zóna két végéhez, a zóna kitolódik a nagy súrlódású anyagból,

különben teljes egészében a nagy súrlódású tartományban húzódik. Megmértük továbbá,

hogy a nagy súrlódású anyag oldalán mért beesési szöget az effekt́ıv súrlódási együtthatók

aránya határozza meg. Mindkét elrendezésre megbecsültük, hogy a két anyagot elválasztó

határśık és a nýırási zóna rögźıtett vége vagy végei között mi az a kritikus távolság, ami-

nél a zóna még éppen a fent léırt útvonalakon halad, mindezt homogén és hidrosztatikus

nyomás esetére is. Méréseink a számolásokkal egybevágó eredményt adtak.
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