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 Во насока на добивање порозни 
материјали со значителна порозност е

да се намали вредноста на густината

на материјалот. (Конструкционите 
материјали треба да покажуваат 
поголеми вредности на односот 
јакост/густина).

 Gibson и Ashby (порозни материјали 
со повисоки вредности на 
специфични механички особини - во 
авиоиндустријата)



Комерцијални апликации од 
порозни материјали

 високотемпературни филтри

 мембрани

 електронски супстрати

 биоматеријали

 терморезистори

 каталитички супстрати

 термички изолатори

 материјали за гасни пламеници



Идеална, фиктивна и порозна 
средина

 Идеална порозна средина

=0,476



 Фиктивна порозна средина 

=0,259

 Реални порозни медиуми 



Средна (ефективна) густина на 
телото и порозитет

 Средна (ефективна) густина на телото

=aii

 - средна (ефективна) густина на телото

 аi - дел од волуменот на кој се однесува i

 i - густина на фиксна локација на соодветно 
место на телото



Порозитет на тврдо тело 

=[(t-p)/t]·100%

  - порозитет на тврдо тело

 t - теоретска густина

 p - измерена густина

=V+N

 V - порозност на внатрешни 

(затворени)пори

 N - порозност на надворешни (отворени) 

пори



Креирање на порозни 
материјали

Метод I - правење смеса од оксиден 
прашок со запалива супстанција

Порообразувачи:
 полистирен
 салицилна киселина
 водороден пероксид
 дрвена прашина
 сите видови сулфиди
 сулфур
 калциум карбонат
 карбонски влакна



Метод 2 - Користење полимерна 
(полиуретанска) пена 



Креирана 
фиброзно 
порозна 

структура 



Зарастување на пори во аморфни и кристални 
матрици со непрагов и прагов механизам 

 Непрагов механизам - механизам на 
вискозно течење на супстанцијата од 
аморфна матрица

 Прагов механизам - провоциран притисок 
врз распаѓањето на порите во вид на 
призматични ваканции од надворешни 
услови

Други механизми на зарастување на пори

 Механизам на пластично течење на 
супстанцијата

 Прашкаста металургија


