Fotografiaren kimika umeentzat
ERREBELAPENA
Errebelapenaren prozesua ez da erredukzio-prozesu bat besterik. Filmean
duguna, zilar ioniko eran dago eta era metalikora erredukzitu behar dugu
erreduktore baten bidez. Ag+ +. Ag" ,erreduzitzeko gai den edozer eragilek
balio dezake; baina hori ez zaigu interesatzen, zeren bi zilar mota baititugu
eta bat bakarrik erredukzitu behar baita; edo, egia esan, bata bes-ea baino
bizkorrago erreduzitu behar da. Hori kontutan hartu behar dugu, reren errebelatzaileak AgBr guztiokin erreakzionatzen baitu; baina, erreakzioen abiadurak desberdinak dira kasu bakoitzean, beraz erreakzio-denbora faktore garrantzitsu bat izango dugu.
Orduan, ikusten dugunez, baldintza hau bete behar du eta baldintza honek mugatzen ditu eduki genitzakeen errebelatzaileak. Gainera, badaude eragipen handia duten beste faktoreak ere. T, pH eta kontzentrazioa adibidez.
Has gaitezen errebelatzailearen osagaiak aztertzen.
Modu orokor batez, errebelatzaile batek ondoko elementu hauek izaten
ditu:
1 - Erreduktore bat.
2 - Erreakzioaren azeleratzaile bat.
3 - Babesle edo kontserbatzaile bat.
4 -Atzeratzaile bat.
5 - Beste elementu batzu.
6 - Disolbatzaile bat (ura, jeneralki).

l.-Aspaldidanik erreduktore organikoak erabili izan dira eta errebelatzaile erabilienen artean metol-hidrokinonakoak ditugu, bentzenoren deribatuak
izanik.
Bikote honekin emaitza onak lortzen dira. nahiko desberdinak izan arren.
Hidrokinonak (paradifenol) erraztasun handia du fenol formatik kinona
formara pasatzeko. Prozesu hau oxidazio bat da:
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Era berean. Ag+ erreduzitu egiten da:
Ag+zilar ionikoa

AgO
zilar metalikoa

Erreakzio osoa ondoko hau izango da:

Erreduktore honen indarra nahiko epela da:
Honek zera esan nahi du, Iiidrokinonak AgBi- aktibatuarekin erreakzionatzen duela baina ez bestearekin. Konposatu bakar hau erabiliko bagenu, kontraste gogorra lortuko genuke. Errebelalzaile honek alde beltz-beltzak lortzen
ditu eta .argi-Iiandiak~~direlakoak i~dartzen.

Metolek, ostera, hidrokinona baino indar gehiago du eta ez da bestea
bezain selektiboa izango; hau da, eskala handiago batekin erreakzionatuko du.
Honek kontraste biguna ernango digu; eta zilar rnetalikoaren forrnakuntza
gradualki eta goxoki egiten da negatibo osoan. Erreduktore honen egintza
bestearenekin konplementatzen da. Bere izen kirnikoa 1-hidroxi-4rnetiarninobentzeno sulfatoa da; rnerkatal izenak hauxek dira: Metol, Elon, Photol, Pictol,
Rhodol, Veritol.
Zilarrarekin jasaten duen erreakzioa hidrokinonarekin jasaten duenaren
antzerakoa da.
Konposatu hau gatz eran ematen da, modu honetan egonkortasun handiagoa duelako.

Metol hau, era berean oxidatzen da.
Konposatu arornatiko haiiek erresonantziaz egonkortzen dira.

Aipaturiko erreakzioak ingurune basiko baletan egin behar dira. Erreakzioaren azalpena honela izan dateke:
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Erreakzio hau ez da ongi ezagutzen eta hemien azaltzen dugun mekanismoa posibilitate bat besterik ez da. Dena dela, oso probablea da
srradikal askeen bidez izatea eta, azken batez, kimona bat sortzea, erreakzio honen ondorioz. Badaude beste erreduktore batzu (fenidona adibidez
eta abar).
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Errebelatzaile arrunten egitura kimikoak eta haien erreduziozko potentzial erlatiboak.

2.-Lehen esan dugun bezala, errakzio horiek gerta daitezen, ingurune basiko batetan jarri behar ditugu. Hauxe lortzeko, zenbait alkali jartzen ditugu
errebelatzailean.
Alkali hauek duten funtzioa erreakzioaren abiadura azeleratzea da eta,
horregatik, azeleratzaileak deitzen dira.
Erabilietako normalenak K2C03 eta Na,CO,
hiko emaitza onak lortzen dituzte.

ohi dira. Produktu hauek na-

Gatz hauek hidrolisatu egiten dira eta urarekin duten erreakzioak ezaugarri basikoak ematen ditu, hidroxilo ioiak askatzen baitira.

Dena dela, K, > K, izaten da eta OH ioiak disoluziotik kentzen baditugu,
gehiago hidrolisatuko da eta pH-ak konstantea iraungo du. Hau tanpoi disoluzioa deitzen da.
Badira gogorrago diren beste azeleratzaile batzu, KOH eta NaOH adibidez.
Osagai hauek kontraste handiko errebelatzaileetan erabiltzen dira, oso

gogorrak baitira. Gatz hauek erabat ionizaturik daude; beraz, pH-a nahiko handia izango da, baina ez dute tanpoi efekturik eta pH-a denborarekin behera
joango da, eta, honekin batera, errebelatzailearen indarra.
3.-Errebelatzaile
ere bai.

eragileak erreduktoreak dira; beraz, oxigenozaleak

Disoluzioa prestatzerakoan, airea disolbatzen baldin bada, airearen oxigenoak oxidatu egin dezake errebelatzailea. Hau gerta ez dadin, arreta batzu
hartzen dira (urari, disolbatuta dagoen airea kentzen zaio, irakin araziz adibidez) baina, batez ere, kontserbagile edo babesle batzu botatzen dira.
Kontserbagile hauen artean Na,SO, (sodio sulfitoa) izaten da normalena,
sulfato erara pasatzeko erraztasun handia du eta.

Elementu hau oso egokia da, ez baitu erreakzionatzen errebelatzailearekin, airearen oxigenoarekin errekzionatu arren.
4.-Erreakzio nagusia gertatzean, BY- ioiak askatu egiten dira, karga negatibo batekin. Gertakizun honek ingurune azidoa sor dezake eta baldintza
azido honek kontrarrestatu egin dezake alkaliaren egintza. Beste aldetik, ezin
dugu alkali gehiagorik bota, filme osoa bela baitezake.
Guk egin dezakeguna, B r g e h i a g o botatzea da eta kontzentrazio handia
jartzea, modu hoiietan erreakzioaren ondorioz sortzen diren ABr- ioiek dagoen proportzioa bortizki alda ez dezaten.
Eragile honi atzeratzaile esaten zaio eta jeneralki KBr izaten da.

KBr boteaz, Br- aren kontzentrazio handia lortuko dugu; beraz, sortzen
ari den Br-berriak ez du ia aldatuko guztira dagoen kontzentrazioa.
5.-Nahiz eta erreakzioan bertan parte ez hartu, badaude beste elementu
batzu edukitzen dituzten zenbait errebelatzaile.
Elementu hauetatik normalenak, zenbait ur-biguntzaile dira, Calgon delakoa adibidez; Calgon hauek (sodio hexametafosfato) urgogorrek daramaten
kaltzioarekin konplexatzen dira eta prezipitatuen eraketa eragozten dute. Prezipitatu hauek filme gainean ezar daitezke eta, nolabait, opakotasun piska bat
eman diezaiokete.

Errebelatzaileari bustitzaile bat ere botatzen zaio, disoluzioaren gainazaltentsioa beheratzeko. burbuilarik sor ez dadin.
Burbuila hauek, pelikularen gainazalean sortzen baldin badira, errebelapena eragozten dute mota zuri batzu edukiko ditugu pelikularen azalean.
6.-Disolbatzaileari
buruz ez dago ezer esan beharrik, ura baita ¡a beti,
nahiz eta zenbait eskualde tropikaletan, alkohol-urez nahasturik erabiltzen
den.
Hauek dira, gutxi gorabehera, errebelatzaile batek dituen osagaiak eta
berauen funtzioak.
Baina errebelatzailearen ezaugarriak gauza askoren menpean daude. Bata bere konposaketa da, noski; baina ez soilik dituen konposakaiengatik, baizik
eta, horretaz gainera, nahasturik dauden proportzioarengatik. Beste bat tenperatura da. Denok dakigu tenperaturak erreakzioetan duen eragina.
Erreakzio baten ekuazio zinetikoa hauxe da:

K = oreka-konstantea, T jakin baterako.
Konstante hau tenperaturaren funtzioa da, ondoko expresioan ikus dezakegunez.

K = A, e-E/RT
T handitzen bada K ere gora doa, beraz erreakzioaren abiadura ere bai;
baina T beheratzerakoan, K behera doa.
lndar gutxi duten errebelatzaileek (hidrokinona hutsekoek, adibidez) 20°C
inguruan lan egin behar dute eta, tenperatura 10°C-taraino beheratzen baldin
bada, erreakzioa ez doa aurrera.
Kontzentrazioarekin berdin gertatzen dela ikus daiteke.
pH Faktore hau oso garrantzitsua da.
Erreakzioa gerta dadin, pH-ak basikoa izan behar du; eta pH-a beheratzen
bada, erreakzioaren abiadura ere moteldu egiten da, eta are gehiago, geldi
egin daiteke; pH egoki hau karbonatoak boteaz lor dezakegu, baina errebelatzailearen egintza sendotzeko, pH handia jarri beharko dugu, modu honetan,
errebelatzailearen egintza gogorra izan dadin.
Hori lortzeko, alkali gogor bat jarriko dugu (KOH edo NaOH) Alkali hauek
kontraste-errebelatzaileetan erabiltzen dira.

Faktore hauek kontutan hartuz, hainbat errebalatzaile mota dugu, baina
garrantzitsuenak hauxek dira:
Metol-Hidrokinona
Kontraste normalekoak
Fenidona-Hidrokinona
Kontraste guttikoak
Kontraste handikoak
Kontraste muturrekoak
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FINKAPENA
Orain arte ikusi duguna, errebelapen kimikoari buruzkoa izan da. Errebelapena eginez gero, zilar erreduzitua eta erreduzitu gabea dugu filmean.
Orain, erreakzionatu ez duen zilarra kendu behar dugu. Horretarako, Soluzio finkatzaile batetan murgiltzen da, zilar ionikoa disolba dadin.
Errebelapen eta finkapenaren artean, eta errebelatzaile hondarrik filmean gera ez dadin, urez garbitzen da. Soluzio honekin garbitzerakoan, pelikulak daramatzan errebelatzaile-hondarrak disoluzioan difunditzen dira eta,
modu honetan, pH-a beheratu egiten da eta errebelatzailearen egintza gelditu
egiten da. Tarteko bainu hau oso komenigarri da, bestela errebelatzailea pelikulan geratuko bailitzateke.
Batzutan, azido bat (azetikoa normalki) botatzen da, errebelatzailearen
egintza gelditzeko. Tarteko bainu hau egiten ez badugu, hondar hauek emultsioan xurgatuak geratuko dira, eta finkatzailean sartzerakoan AgBr filme
barnetik kanporantz difunditzen hasten dira emultsioan zehar, finkatzailearekin duten erreakzioagatik; baina errebelatzaile-hondarrik pelikulan xurgaturik
baldin badago, errebelatzailearen egintza segi daiteke eta filmearen superfiziera heltzean, zenbat zilar metaliko depoca daiteke superfiziean, belo ttipi
bat sortuz. Belo hau [[belo dikroikoam deitzen da.
Garbiketa hau egin eta gero, bainu finkatzailean sar dezakegu.
Gehien erabiltzen dena Na, S, 0, edo sodio tiosulfatoa da. Konposatu hau
jeneralean hypo deitzen da eta zilar ionikoarekin konplexu soluble bat formatzen du.
Segitzen duen prozesua oso korapiltsua da, eta ez da erabat ezagutzen,
baina, azken batez konplexu bat egiten da. Konplexu hau, lehenago aipatu
dugunez bainu finkatzailean solublea da.

Finkatzaileek izaten duten beste osagai bat, (calunbrea» da AIK(SO,I edo
kromo alunbrea [CrK[SO,); osagai hau gogortzaile deitzen da.
Finkapen prozesuan zehar, emultsioa oso biguna bihurtzen da eta errazki
kalte egin diezaiokegu. Gogortzaile hauek eragozten dute arrisku hau: baina
badago beste arrisku bat: Tiosulfatoak alunbrearekin erreakzionatzen du
sufrea emateko, nahiz eta gero Na, S0,arekin erreakzionatzen badu, berriro
ere tiosulfatoa formatzen den. Hau da, beraz. behar dugun beste osagai
bat: sodio sulfitoa (Na, SO,).
Dena dela, eta horren ondorioz, badago prezipitatuak sortzelto posibilitaterik, azido bat botatzen badiogu izan ezik.
Azido honek. sufre gehiago formatzen dri soilik.

Azido hau, errebelatzailearen egintza gelditzeko erabiltzen da soilik, eta
alunbrea ez duten finkatzaileetan ez da normalki erabiltzen.
Badaude azkarragoak diren finkatzaile mota batzu. Hauek hiposulfitoa
ordez (NH,], S, O, (amonio tiosulfato) erabiltzen dutenak dira. Era berean,
finkapen-abiadura altuagoa lor daiteke NH, CI boteaz.
Finkatzaile baten egintza gauza askorekin loturik dago: Bata, tiosulfatoaren kontzentrazioa da. Kontzentraziorik onena, 30 % edo 40 O/" da. Baina kontzentrazio hau aldatu eginen da, geldi-bainutik ekartzen dugun urak gero eta
diluituagoa eragiten baitio.
Halaber, disoluzioan dagoen Ag+ delakoaren kontzentrazioak ere eragipen handia du. Filmean dagoen AgBr disolbatzen da eta Ag-aren kontzentrazioa handitzen hasten da. Puntu batetara heltzean. finkapena bera ukatzen du,
eta disoluzio finkatzaileak ez du balio, tiosulfato geliiago bota arren.
Filmearekin batera ekartzen dugun errebelatzaileak, beheratu ahal du
pH-a eta, horregatik, beharrezkoa dugu iarteko geldi-bainu bat edo azido bat
finkatzailean bertan. lehen esan dugunez.
Finkapena amaituz gero, urez garbitu behar ditugu rnaterialak epe luze
batez [ordu bat gutxienez), emultsioan geratzen diren hondakin kimikoak kentzeko. Paper fotografikoetan, euskarria, hau da. paperak, finkatzailea xurgatzen ohi du eta, hau ere kendu behar dugu, zeren denbora pasatzean, han geratzen diren hondarrek. ataka baitezakete emultsioan dagoen zilarra.
Filmea ondo garbitu eta gero, lehortu egiten da. Lehorketa hau naturala
edo borxatua izan daiteke, aire beroaren bidez. Lagundu ahal diogu alkoholez
edo eterez bustitzen badugu, modu honetan, lehorketa arinago izan dadin.

Hauek dira, gutxi gorabehera, eta laburki esanez, fotografian oinarritzat
jotzen ditugun prozesuak.
Badago beste pilo bat, negatiboak indartzeko, dentsitatea kentzeko, trukotan erabiltzen direnak eta abar luze bat, baina hemen bukatuko dugu lantto
hau.
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