Fotografiaren Kimika
LAUGARREN ESPERIMENTUA

PUllA FOTOGRAFlKOAK HOLA EGIH
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Fotografla ateratzerakoan lehendablzl behar den gauza argiarekin sentiJror den pIaba bat da. Plaka hau konposatu klmiko batzuren bidez ,entsl-

blllzatzen da.
Behar dituzun materialulc:

- 6 x 8 zentimetrotako 8 edo 10 beirazko mi koadraW.
- Gelatina pakete bat. Sukoia ez dadila izan.
- ZiJar bromuroa. (Ag Sr).
- Alkoholezko erregallu bato
- Ontzl ttikl bato
-

Linterna gorr! bato

- Clip! direlakoak.
-Jaboia.

- Xukapapera.
- Aluminfozko lamIna bato
- TantakontBg8l1u bato

-Irablatzalle bato
Esperimentu honetarako gala iJUI'\8 behar duzu.
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Nol. egln
Belrazko zatiak jabofez eta urez garoi itzazu eta xukapaperaren galnean,
lehortzen onna kontran utz!.
Plakak hatzamarrez ez ukl!
OnUi batetan, uretan, 100 gramo gelatina disolbatu. Beste ontzi batetan katilu bat ur irakiten ¡pln. Dlsolbaturiko gelatina gainera bota eta baste
minutu batetan irakiten un.
Gela ilunean sar zaitez eta argi gorria lar ezazu.
Gelatinazko disoluzio hau hozten utz, apur bat loditu arte. Itxaron
hamar minututan gutti-gora bahera ,eta gero bl kutxarllakada zJlar bromuro
dlsolba, Irabiatzaileaz lagunduz.
BeJrazko zati bat eskuan har azalO. Tantakontagalluaren bldez, beiraren azal gainean. disoluzJoaren geruz8 bat jar eZazu.
Beirazko plaka, ezker·eskuln hfgi ezazu, gelatina Qeruza uniformekl
bana dadln.
Plaka guztiekin berdin agln.

Plaka hauk aluminiozko paperaren gainean lehortzen jar Itzazu. Gelatina zeharo lehortua eta solldatua dagoenean. plakak alumlniozko paperaz
estal ltz:azu, clips-en bidez onda lotuta.
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Plaka hauk, Zure .hatzamalrez ez hestutu, zeren gelatina desegln bal·
taiteke. Denak lIadan zutik Jar Itzazu Jiburu-eusle baten bidez. Plakak
hatzamar puntez hartuko dituzu azaiak ukitu gabe.
Plaka hauk gelatinazko pelJkula bat dute arglarekiko sentslbie dena,
eta hurrengo esperimenturako behar dituzu.

Erresultatuak
Gelatina ur berotan sartzean, pasta iodi bat bihurtzen da; balna urak
lrakitean dena dlsolbatzen du.
Zilar bromuroa gelatinan disolbatzen duzunean d'isoluzio honen kolorea aldatu agiten da, zeren argirik ez du eduki eta.
Plaka hauk aluminio paperaren gainean lehomen dira, arrazoia hau
izanik: xukapaperaren gainean lpinlko bagenitu paper honek pelikularen ura
eta zilar bromuroa absorbatuko lituzke eta plakak hondatuko lirateke.
Plaka hauk
ez daklen.

aluminio~ko

paperaz ondo estali behar dituzu, arglrlk sar

BOSTGARREN ESPERIMENTUA

NEGATlBO BAl NOLA EGIN
fotografia bat atera nahl duzunean, aurretlk, zure makinarl paper berezl bat (-Kl1txe- delakoa) Jartzen diozu. Eta, zuk ateratzen dituzun gau·
zen Imajlnak, berehala bertan Inprimatuta geldltzen dira. Negatlboa, horl
da. Baina nola lomen da hau?
Jarraian, prozeso guztia azsltzan dizugu.

Behar dltuzun materialeak
-Plrogailko ezidoa (C.H,(OHl,) edo hldrokinona (C.H:(OHl¡).
- Sodio tiosulfatoa.
- Alumlniozko papera.
- Argl zuriko eta potentzia handiko Iintema bato
- Euskarri bato
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- Aurreko esperimentuan agln zenltuen plakak.
- Lau platar laun.
- Erloju bat.
-Irablatzalle bato
- Liburu-euslea.
- Xukapapera.
Lehenagoko praktikan erablli zenuen argl gorrla behar duzu. zeren es·
perimentu hau ere gela lIunean egin behar baituzu_

Nola egln
Egun argiz edo argla blzturik, zeure lanerako tokla era honetan presta
ezazu: argi zuriko linterna, euskarriaren bidez, lan eglngo duzun azaletlk
hogel bat zentrlmetrotara bertikalkl. jar ezazu.
Arglak, behera begira egon behar du eta ondo lotuta. ErloJua, denbora neurtu behar duzunez, ondo ¡kus dezakezun lekuan eduki.
Lau platerak Badan jar eta bakoitzari zenbaki bat ¡pino Horrela, Jlunean
zaudenean, praktika hau errazago egingo duzu.
Lan egln behar duzuneko mahala xukapaperez esta! ezazu. Aluminlozko
lamina bat hlru 000 lau aldlz toles ezazu. Orain, guralzez, lrudiak geratzeko
eran ebakln batzu egin.
Gela ilun ezazu edo argia Itzal balna argl gorria eduki dezakezu.
Plater bakoitza ·bi herenetaralno urez bete. Lehen platerarl bl kutxarl·
lakada hldrokinona gehi lezalozu. Bigarren platerera ez bota ezer, urak solllk
egon behar du eta. Hlrugarren platerari kutxarJlakada bl sodio tlosulfato
gehl iezaiozu. Laugarren platerean ura sollik utz.
Aurreko esperimeotuan azelean gorde zenituen gelatinazko plaketarlk
bat atera ezazu. Xukapaperaren galnean gelatina gora beglra eta argipean
j3r ezalO. Eta gero. gelatlnaren gainean ebakin bat lpin ezazu.
Linterna piz eta minutu bitan arlojua zaln. Bi mlnutu hauetan plakak ukitu
eta hlgitu gabe manteni. Oenbora hau pasatu ondoren linterna Itzal eta
ebaklna ken. Plaka hau. iehen plateresn dagoen dlso!uzlotan sar ezazu eta
hondoraino murgil ezazu. Era horretan. dlsoluzlotan bl mlnututan utz. Olsoluzlo honetatik atera eta blgarren platerean sarrateraldl bat ~In. Ondoren
hirugarren platerean. hots, fijatazllea dagoen toklan, plaka sar. BI minutu
bArru laugarren piaterean Ikus eta xukapaperaren galnean, Ilburu euslearen
bldez plaka zutlk jar, lehor dadin.
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Plaka guztiekln berdln egln.
Azlrenean hau ¡kusiko duzu. erresultatu hobeak lortzeko orduan gelati·
na geruzaren loditasunak eta denboraren bariazloak zer Ikusl ba dutela.
Plaka batek, argi pean guttl gorabehera zenbat denbora Igaro behar
duen jakiteko, plaka zatl batez esperlmenta dezakezu.

Erresultatuen interpretapena
Plakaren gelatinaren geruza, alumlnlozko paper ebakinez estali duzu·
nean eta arglpean jarri duzunean plakaren estali gabeko partea berehala
belztu 000 Ilundu egln da. Hau, zllar bromuroan arglak eragina duelako
gertatu da.
Arglak, zllarra egoera exzitetu batetara era maten du.
Plaka fotografikoak hidrokinonaren disoluziotan sartzerakoan, estali gabeko partean dagoen zllar lola, zilar metaliko blhurtzen da. Hlrugarren
platerean dagoen sodio liosulfeloak (fljatzaileaJ zilar bromurosr! cresarroilatzen ez dio uzten. Arrazo! honegatik _fljatzalle_ deltzen zaio. Horrele,
nahlz eta oraln plaka argltan jarrl, esta lita egon den partea, hots zurl geratu
dena, ez da belztuko.
Oraln plaka hau negatiboa da. Negatiboak alumlniozko pape retan edo
tokl lIunetan gordetzea ez da beharrezko balna azalak apur ez daitezen kontua edukl.
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SEIGARREN ESPERIMENTUA

NEGATlBO BATEN IRUDIA NOLA INPRIMA EDO
POSITIBO BAT NOLA EGIN
Behar dituzun materialeak
-

Argi gorri bato
Argiarekiko paper sentsible bat. Paper hau bigarren esperimentuan
egina du:w.
- Euskarri hortan lotuta jarriko den linterna bat; beraz, aurreko es·
perimentuan egio zenuen bezala.
- Lau ontzi. Hauk, aurreko esperimentuar ~rabili ditugun likidoez
beterik egoogo dira:
1.-Pirogaliko azidon edo hidrokinona.
2. - Ura.
3. - Sodio tiosulfatozko soluzioa.
4. - Ura.
-

Aurreko esperimentuan egindako negatiboak.
Xukapapera.
Erloju edo iratzargailu bato

Nola egin
Tresna guztiak gala Hunean ¡ar itzazu, aurreneko esperimentuan bezela,
eta argi gorripean lan egizu.
Argiarekiko paper sentikorra har eta bere gainean negabito bat jar
ezazu, Berriz, horrelako bikote bat egizu, baina negatiboak goi aldean gelditu behar duela kontutan edukiz. Honetako bikote bat linternapean ¡pi n
ezazu, baina gelatinazko geruzak gora begira gelditu behar duela kontutan
har. Halaber plaka hauk erablltzerakoan hatzamarren seinalerlk ez uzteko
arretaz ibi!. linterna piz ezazu eta hiru minutu pasatu arte plaka bikote
hau gelditurik eduki. Denbora hau pasatzen utzfz gero argia piz ezazu.
Orain papera soilik hartuz, lehen prestaturjko ontzi bakoitzean dagoen
:ikidoen Ziehar pasatu, aurreko esperimentuan bezala; hau da, lehendabizl,
lehen ontzian busti, gero bigarrenean, eta horrela laurekin,
Erresultatuak ez badituzu ondo ikusten, plakak disoluziotan denbora
gehiago manteni, edo soluzioak indartu, azido pirogalfkoa eta sodio tiosul·
fatoa gehltuz. Hala ere esperimentua fotografi laborategi batetao egiten
ere, erresultatu hauk hobeak izango dira.
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Ondorloak
Ikusten duguna zera da: negatlboetan zeuden Irudlak paper sentlkorrera pasatu dlrela; balna berezitasun bat nabarituz: negatlboetan zeuden zati
beltzak paperean arglak Ikusten direla.
Hau zergatik da?
Fenomenoa ondo Ikusteko, bl gauza kontutan eduki behar dlra:
1. -

Argiareklko paper sentikorraren azalean zilar bromuroa dugula eta
hau arglaren eraginez exzitatu egiten dela.

2. - Negatlboek duten zona lIunetatlk. argia ez dela pasatzen.

>
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•
Orduan, paper sentlkorra eta negatiboa (biok bateral arglpean jamerakoan pape~ra heltzen den argla, sollik negatlboen zat! argletatlk -i1unak
ez dlrenetatlk- pasatzen den argla da. Argl honek azpiko paper sentlkorraren zllar bromuroa egoera exzltatu batetara era maten du.
Errebelatzailetan sartzerakoan zllar iol exzltatu hau
tzen da erreduk:lIo prozesu baten bldez.
"'gla

Ag Br _ ..... Ag + Br -

_

Att'

zJla~

metallko blhu(·

+ v.z Br

exzltatua

Paper sentikorraren parte zurlek zilar bromuroa dute; balna, argia pasatu ez delako ez dira exzitatu eta errebelatzalletan sartzerakoan zUarra ez
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da aldatzen; baina fijatzaileak, erreakzlo baten bldez, exzitatu gabeko zllar
bromuroa disolbagarri den konposatu bat ematen du gero; uretan sartzean,
plakatik Joaten da.
Ag Br

+2

Na, SO) __ Ag (S, 0)1 Na,

+ Na

Br

Hemen formatu den zilarraren konposatu berri hau laugarren platerean
dagoen uretara joaten da.
Honela fotografia bat lortu dugu.
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