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Papier jest materiałem o strukturze kapilarno-porowatej. Właściwości hydrofilowe włókien celulozowych używanych w produkcji papieru również powodują,
że materiały papierowe silnie chłoną wodę zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej.
W większości przypadków, nadmierne wchłanianie cieczy przez papier nie
jest korzystne, ponieważ prowadzi np. do osłabienia struktury materiału oraz
gorszego odwzorowania nadruków. Dlatego znajomość interakcji papieru z cieczami stanowi ważną informację o cechach użytkowych tego materiału. Istnieją
liczne metody pomiaru tego zjawiska, jednak w większości przypadków nie są
one dostosowane do współczesnych wymagań. Celem niniejszych badań było
opracowanie metody pomiaru przenikania cieczy przez materiały papierowe w
oparciu o analizę obrazu. W tym celu zbudowano specjalne urządzenie nazwane
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