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Runājot par mazformāta fotogrāfiju uz kino

filmas, jāpastrīpo tas apstāklis, ka šāda

veida fotogrāfija nekādi nav salīdzināma ar parasto

fotogrāfiju uz visiem pazīstamām platēm un

filmām. Tāpat, visi līdz šim praktizētie paņēmieni
plašu attīstīšanā un tālākā apstrādāšanas gaitā nav

vienmēr sekmīgi pielietojami mazformāta fotogrāfijā,
jo mazformāta uzņēmumi ir noteikti jāpalielina, kā-

dēļ pie šīs lietas jāķeras klāt ar daudz lielāku

uzmanību, lai gala rezultātā tiktu sasniegti nopietni
ņemami, lielformāta fotogrāfijai līdzvērtīgi, attēli.

levērojot to apstākli, ka liela daļa mazformāta

fotogrāfijas amatieru nav vēl pietiekoši iedziļināju-
sies šīs fotogrāfijas nozares īpatnībās, tie bieži cieš

neveiksmes. To cēloņi meklējami ne tikdaudz

mazajā formātā, kā nemākulīgā materiāla izvēlē un

apstrādāšanā.

Šī mazā rakstiņa mērķis — dot praktiskus
norādījumus mazformāta piekritējiem un palīdzēt
viņiem izprast pašu galveno šaī fotogrāfijas nozarē :

kā iegūt labus un pareizi izstrādātus mazformāta

negatīvus un vērtīgus attēlus.
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Filmas mazformāta fotografijai

Mazformāta fotogrāfijā lietojamais negatīvu ma-

teriāls ir vi' TTi normālā 35 m/m platā, perforētā
kino-filma. . ;.teicoties mazformāta fotogrāfijas strau-

jai attīstībai, pēdējā laikā šādas kino filmas tiek ga-

tavotas ļoti daudzās, gan lielākās gan mazākās

ārzemju fdmu fabrikās. Katra fabrika parasti izlaiž

tirgū vairākas filmu šķiras ar dažādām emulsiias

īpašībām.

Apskatīsim īsumā šo filmu emulsiju īpašības.

Gaismas jutība un grauds

Agrāk lietotie gaismas jutības apzīmējumi
„Scheiner" grādos, pēdējā laikā atvietoti ar apzīmē-
jumu DIN-grādos, piem. 10/10° DIN, 17/10° DIN

v. t. t Katri nākošie 3/10 DIN grādi nozīmē gais-
mas jutības divkāršošanos, piem., filma 13/10° DIN

ir divreiz tik jūtīga kā filma 10/10° DIN.

Lai pārrēķinātu kādas filmas DIN-skaitļos ap-

zīmēto jūtibu „Scneiner"-grādos, jāpieskaita DlN-

daļas skaitītājam cīpars 10. Piem., kāda filma ar jū-
tību 10/10° DIN = 20 o Sch.

Tirgū sastopamo filmu gaismas jutība maz-

formāta- fotogrāfijai parasti svārstās starp 10/10° DIN

un 20/10° DIN. Vispiemērotākās amatieru

universālām vajadzībām ir filmas ar jū-
tibu 16/10 — 17/10° DIN Šeit jāaizrāda, ka emul-

sijas grauds ir jo rupjāks, jo augstāka emulsijas
iūtība To ievērojot, mēs nākam pie slēd/iena, ka,

pirmkārt, uzņēmumiem, kurus nodomāts vēlāk stipri
palielināt, otrkārt, uzņēmumiem, kuros no svara ļoti
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ass un skaidrs sīkdaļu attēlojums (piem. da-

žāda veida reprodukcijas), bet kur nav nepieciešams
sevišķi īss gaismošanas laiks, lietojamas mazāk

jūtīgas un līdz ar to smalkgraudainākas filmas. Tur-

pretim, uzņēmumiem, kā teātros, cirkū, dažādos iz-

rīkojumos un vispār vājos gaismas apstākļos, lieto-

jamas filmas ar visaugstāko jūtibu. Protams, šādus

uzņēmumus tik stipri palielināt nevarēs un viens

vai otrs uzņemamā priekšmeta sīkums attēlā pazu-

dīs, bet tam arī šāda veida uzņēmumos nav tik iz-

šķiroša nozīme.

Atskaitot šādus galējus gadījumus, lielajam uz-

ņēmumu vairumam noteikti ieteicama vidējās jūtības
filma ap 16/100 DIN resp. 26° Sch Šo filmu grauds
uzskatāms par pietiekoši smalku un no

pareizi apgaismotiem un attīstītiem negatīviem sa-

sniedzami liela formāta palielinājumi.

Bez jau minētās gaismas jūtības pakāpes, ne-

gatīva emulsijas grauds stiprā mērā atkarīgs arī no

apgaismošanas un attīstīšanas. Pie šiem apstākļiem
atgriezīsimies vēlāk, bet šeit apskatīsim vēl dažas

ievērību pelnošas emulsiju īpašības.

Ortochromāzija un panchromāzija

Parastās emulsijas, t. i
, jūtīgās tikai

pret ziliem un violētiem stariem, moderno maz-

formāta filmu fabrikācijā vairs netiek pielietotas. Lai

emulsijas padarītu jūtīgas arī pret dzeltenām un

zaļām krāsām, viņām piemaisītas zināmas krāsu vie-

las, tā sauktie sensibilizātori ar ko panāk gandrīz

dabīga gaismas pakāpi ne tikai ziliem un violetiem,
bet arī dzelteniem un sarkaniem toņiem. Lietojot
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pie uzņemšanas attiecīgus filtrus, minētās toņu at-

tiecības tiek attēlotas vēl pareizāki. Filtra

lietošana prasa ilgāku gaismošanu, kura

savukārt aug, resp., mazinājās atkarībā

no sensibilizācijas stipruma. Jo vājāka kādas orto-

filmas sensibilizācija, jo ilgāk jāgaismo un otrādi.

Tā tad, vāji filtri un mazi gaismošanas laika pa-

garinājuma faktori iespējami tikai pie stipri sensibi-

lizētām orto-filmām. Ar dzeltenā filtra palīdzību uz

labas orto-filmas iespējams sasniegt apmierinošus un

pareizus zilu, violētu, zaļu un dzeltenu krāsu toņu

kāpinājums. Turpretim sarkanā krāsa uz orto-filmas

pareiza attēlojuma nedod. Pēdējā laikā šī kļūda la-

bota gatavojat emulsijas, kas tādā pat mērā jūtīgas
arī pret sarkano krāsu. Šīs, tā saucamās panchro-
matiskās emulsijas, bez visām jau agrāk uzskaitītām,

augstā mērā jūtīgas arī pret sarkanām krāsām.

Sevišķi liela nozime šai panchromatiskai sensibilizā-

cijai uzņēmumos pie mākslīgas gaismas, kura,
kā zināms, ļoti bagāta sarkaniem stariem.

Pateicoties augstjūtīgajām panchro-emulsijām
dota iespēja izdarīt moment-uzņēmu-
mus teātros, izrīkojumos v. t. 1. gadījumos, kad līdz

šim ar visjūtīgāko orto-filmu par fotografēšanu pat
domāt nedrīkstēja. Panchro-filmas ar vidēju vis-

pārīgo un normālu sarkanjūtību, uzskatāmas par
ideālāko uzņemšanas materiālu un silti ieteicamas

visiem tiem mazformatu fotogrāfijas amatieriem, kas

vēlas iegūt attēlus ar pareiziem un dabīgiem toņu

kāpinājumiem.

Beidzot mūsu pārskatu par modernām maz-

formāta negatīvu filmām, sniegsim tabulārā grupē-
jumā dažu ievērojamāko fabriku filmu sarakstu ar

amatieriem vissvarīgāko emulsiju īpašību rakstu-

rojumu.
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jutība
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Fabrikāts Paskaidrojumi
jutība

Dinn ļ Scho

Agfa:
Isochrom

Special-Fein -

korn-F.F.

Krāsu jutība
orto 10 10 20 k. ]. s.

orto — orto-

chroniatiska

emulsija.

Agfa:
Isochrom

Feinkorn -F.
orto 16/10 26 n. s. panchro n. s. —

panchroma-
tiska emulsija
ar normālu

sarkanjūtibu.
Agfa: Isopan
Special-Fein -

korn-F. r*.

panchro

n. s. 10/10 20

panchro a. s* —

panchroma-
tiska emulsija

Agfa: Isopan
Feinkorn P.

panchro
27n. s. 17/10 n. s,

Agfa: Isopan
Super-Special

I. S. S.

panchro

20/10 30 n.

ar augstu

sarkanjūtibu.

a. s. 111.

Gradācijai

Gevaert

special

k. — kontrastai-

ni strādājoša
emulsija.orto 19 k. |. s.

Gevaert

orto 28 s.
s. — spēcīgi

strādājoša
emulsija.

express su-

perchrom

s.

Gevaert

panchromoza

panchro

n. s.

panchro

28 n. s.

n. - - normāli

strādājoša
emulsija.Kodak

16/10 26
panatomie a. s. s. s.

m. — mīksti

strādājoša
emulsija.

Kodak parchro

28super-sensitiv
S. S.

a. S. 18/10 n n.
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Paskaidrojumi

jutība DinO ļ Sch°

'erutz

Special-anti-
halp

Grauds:

orto 12 10 20 k

n. — normāls

grauds
'erutz:

Jeo-Persenso
s. — smalks

grauds

orto 16/10 24 s. s.

'erutz.-

Perpantic

panchro

n. s. 16/10 2 I s.s.

ļ. s. — Joti
smalks

grauds

'erutz

Peromnia

panchro

n. s, 18/10 26 n.in.

Mimoza:

Extrema 18/10 26 n.orto m.
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Negatīvu izstrādāšanas technika

Pirms runājam par negatīvu izgatavošanas
techniku, noskaidrosim jautājumu, kādiem jābūt maz-

formāta negatīviem ?

Mazformāta negatīviem jābūt, pirmkārt, ļoti
ālaiem zīmējumiem, otrkārt, ļoti smalkgraudainiem
un, treškārt, harmoniskiem, mīkstiem, ar labi iz-

īsāzinātām toņu attiecībām.

Pirmās prasības apmierināšana visā visumā būs

lietojamās aparatūras uzdevums. Pirmklasīga optika,
mechaniskā precizitāte kamerā, augstvērtīgi filtri

v. t. t. ir faktori, kas nosaka zīmējuma asumu uz-

ņēmumos, ļa pirmā punkta pildīšana zināmā mērā

nav tieši atkarīga no paša amatiera darbības, tad

toties otrā un trešā punktā uzstādīto prasību
ievērošana pa lielākai daļai pierakstāma amatiera

spējām.

levērojot to apstākli, ka mazformāta fotogrāfijā
tieša kopēšana tikpat kā nekad nenotiek, bet nega-

tīvu palielināšana, gan lielākā, gan mazākā mērogā,

viegli saprast, ka līdz ar pašu attēlu palielinājās arī

attēlu radošais negatīva grauds. Palielinot kādu ne-

gatīvu piem 10 x arī viņa grauds palielināsies tādā

pat mērogā un ja negativs nebūs noteikti smalk-

graudains, šis grauds palielinājumā var kļūt pārāk
stipri redzams un traucējošs. Lai izbēgtu šādus ne-

vēlamus traucējumus, jācenšas sasniegt negativus ar

iespējami smalkāku graudu. Smalks grauds sasnie-

dzams lietojot pirmkārt smalkgraudainas filmas, otr-

kārt, smalkgraudainus attīstītājus un, treškārt, pie-
mērotu attīstīšanas techniku. Smalkgraudainām fil-

mām, kā redzams no iepriekš pievestās tabulas

piemīt viena cita nevēlama īpašība un proti, ka
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viņas visas pieskaitāmas pie stiprākā vai mazākā

mērā kontrastaini strādājošām filmām, tas ir pie
tādām, kuras viegli dod pacietus negatīvus ja pie
attīstīšanas neievēro šo emulsiju īpašības un nepie-
lieto attiecīgu attīstīšanas tēchniku.

Šeit būtu jāmin daži vārdi par negatīvā attēla

tapšanu pašā attīstīšanās procesā. Attīstīšanas pro-

cesam sākoties, attīstās vispirms attēla spilgtākās
gaismas, t. i., visstiprāk segtās vietas, kurām pakā-
peniski seko stiprākie, vidējie un vājākie pustoņi
ēnās.

Ja attīstīšanas procesu izteiktu grafiskā līkne,

tad šo pirmo posmu varētu apzīmēt ar līknes apak-
šējo, ieapaļo galu. Turpmākā attīstīšanās gaitā šī

līkne taisnā virzienā ar zināmu mainīgu slīpumu
(kurš atkarīgs no emulsijas gradācijas rakstura)
turpina kāpt augšup. Tas nozīmē, ka šinī līknes

daļā filmai attīstoties proporcionāli un vienmērīgi
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mnas visi attēla elementi. Citiem vārdiem sa-

njegatlvs kļūst arvien segtāks. Viegli saprotams,
ka jaujot filmai attīstīties tik ilgi, līdz gaismas pār-
mērīgi -egtas, šāda filma palielināšanai vairs nebūs

derīga. Derīga tā būs tad, ja attīstīšanu pārtrauks
īstajā brīdī, kad negatīva gaismās esošais

zīmējums vēl nav aizsedzies, bēt uzrāda vēl viegli
palielināmu segumu.

Šāda attīstīšanās stādija atro-

das apm. taisnās līknes daļā vidus. Cieti un kon-

trastaini strādājošām emulsijām šī taisnā līknes daļa
ir samērā stāva, t. i., stiprs negatīva segums sasnie-

dzams samērā īsā laikā. Pie normāli un mīksti strā-

dājošām emulsijām šī līknes daļa kļūst arvien lēze-

nāka. Citiem vārdiem sakot, jo jūtīgāka un līdz ar

to mīkstāk, kāda emulsija strādājoša, jo ilgāks laiks va-

jadzīgs, lai sasniegtu pietiekoši stipru segumu. Iz-

ejot no teiktā, nākam pie pārliecības, ka pie dažādu

gradāciju filmām pielietojami dažādi attīstīšanas

ilgumi, lai rezultātā dabūtu vienmērīgus harmoni-

skus negatīvus. Tā tad strādājot uz noteikti smalk-

graudainām filmām, kuras, kā redzams filmu tabulā,

pieder pie kontrastaini strādājošām, jāsargājas pār-
mērīgi ilgas attīstīšanas, kas dod pārāk spēcīgus un

grūti palielināmus negatīvus. Šo smalkgraudaino
filmu attīstīšanai, ievērojot nupat teikto, ar Jabām

sekmēm vēl pielietojami daži, vēlāk minami, metola

un metol-hidrochinona attīstītāji.
Drusku savādāk jārīkojas ar normāli un mīk-

sti strādājošām emulsijām, t i., ar filmām, kuras ne-

ietilpst „}oti smalkgraudaino" emulsiju grupā. At-

tīstot šīs filmas, viņu lēzenākās taisnās līknes daļas

dēļ, jālie o ilgāki attīstīšanas laiki un nav jābaidās
tik stiprā mērā par pārmērīgu segumu. Toties jā-

piegriež lielāka vērība graudam, jo šo emulsiju
grauds ir ievērojami rupjāks par iepriekš minētām

un ieteicams lietot tā sauktos smalkgrauda-attīstītā-



jus. Šādi smalkgrauda attīstītāji ir parafenilendi-
amins, kura sagatavošanas recepte sekos vēlāk un

tie daudzie foto-tirgotavās pērkamie gatavie smalk-

grauda attīstītāji oriģinal iesaiņojumus (Netrafin S.F.,
Perutz Feinkorn und Ausgleich Entvvickler, Leica-

nol, Atomal, Final u.t.1.). Šie smalkgrauda attīstī-

tāji pa lielākai daļai ir bez tam arī stipri izlīdzinoši

un harmoniski strādājoši, kādēļ ieteicams negatīvus
drusku bagātīgāk apgaismot. Ja nav paredzēts uz-

ņēmumu vēlāk stipri palielināt t. i. ne vairāk par
13 x 18, lietojami arī „ļoti smalkgraudainām" filmām

atzīmētie attīstītāji, pie kam, saprotams, attiecīgi jā-
pagarina attīstīšanas laiks.

Ļoti svarīga ir vēl viena, līdz šim neminēta

moderno mazformāta filmu īpašība, proti: sevišķi

liela apgaismošanas kļūdu izlīdzināšanas spēja.
Četrkārtīgi, pieckārtīgi, pie dažām filmām pat de-

smitkārtīgi pārrgaismojumi dod arvien vēl lietojamus
un labus negatīvus. Apgaismošanas trūkumus, pro-

tams, izlīdzināt nevar, jo vietās kur gaisma uz emul-

siju nav pietiekoši iedarbojusies, arī attīstīties nekas

nevar. Šī apgaismošanas kļūdu izlīdzināšanas iespēja
panākta ar kādu jaunu emulsionēšanas paņēmienu,
kuru šeit, vietas trūkuma dēļ, neapskatīsim. Pietiek

ja zināms, ka vairākkārtīgs pārgaismojums uzņē-
mumu vēl nesabojā; vispār pat ieteicams bagātigāki
apgaismot, tikai attīstīšanu tādā gadījumā vajaga
pareizā laikā pārtraukt. Tad noteikti tiks sasniegti
harmoniski viegli palielināmi negativi.

Atkārtosim īsumā kas darāms, lai sasniegtu
labi palielināmus negatīvus.

1) Uzņemot sargāties no nepietiekošas apgais-
mošanas;

2) lietojot ļoti smalkgraudainas filmas, piegriezt
12
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visu vērību mīkstai filmas attīstīšanai, ņemot
mīksti strādājošus un izlīdzinošus attīstītā-

jus, kā arī laikā pārtraukt attīstīšanas pro-

cesu ;

3) lietojot filmas ar smalku un normālu graudu,
(normāli jūtīgas un augstjūtīgas emulsijas)
jārūpējas par grauda sasmalcināšanu, lietojot
smalkgrauda attīstītājus.

Pate attīstīšana visērtāk izdarāma ar speciālo
mazformatu filmu attīstīšanas tanku palīdzību. Šie

attīstīšanas tanki sastāv no divām daļām: no gais-
mas droši slēgtas kārbas ar atvariem attīstītāja ie-

pildīšanai un izliešanai no spoles Atkarībā no

fabrikāta spoles filmu uztīšanai ir divējādas: 1) spo-
les uz kurām filma tiek uztīta kopā ar speciāli šim

nolūkam izveidotu celuloida lentu un 2) bez lentas,
uz kurām filma, pateicoties īpatnējai spoles apakš-
daļas konstrukcijai uztinas spirālveidīgos riņķos
Abas šīs konstrukcijas vienlīdzīgi labi pielietojamas
mazformāta filmu attīstīšanai. T*nku tilpums ir no

350— 500 ccm.. t. i. šāds attīstītāja daudzums ir va-

jadzīgs filmas attīstīšanai.

Tumšā istabā (vislabāk pilnīgā tumsā) filmu

uztin uz attīstīšanas tanka spoles, spoli i« vieto kārbā,

pēdējo gaismasdroši noslēdzot ar vāku. Vienīgi šim

darba posmam vajadzīga tumšā istaba, sekojošā fil-

mas attīstīšana notiek pilnā dienas gaismā.
Šādi sagatavotu attīstīšanas tanku novieto uz

kāda, vis'abāk ar gumijas drānu pārklātu galdu
(daži attīstītāji, piem parafenilendiamins rada uz

rokām, audumiem un koka neizdzēšamus brūnus

traipus) un piepilda to caur pildīšanas atvaru ar

iepriekš saga'avoto un uz 18° C. atdzesināto attī-

stītāju Kad viss attīstītājs ieliets tankā, ieteicams to

dažas reizes uzsist uz galda, lai atbrīvotu filmas

virsmu no varbūtējiem gaisa pūslīšiem. Tad ļauj
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filmai attīstīties zināmu, jau iepriekš noskaidrotu,

atkarīgu no filmas emulsijas un attīstītāja sastāva,
laiku Attīstīšanas laikā ieteicams ik pēc pāris mi-

nūtēm dažas reizas pagrozīt tanka spoli. Strādājot
ar vecākiem tanka modeļiem, kuriem nav attiecīgas

ierīces, saskalot visu tanku, lai pasargātu filmu no

plankumainas attīstīšanās. Kad noteiktais attīstīšanas

laiks pagājis, attīstītāju iztecina caur izliešanas at-

varu, iepilda tankā ūdeni, krietni saskalo, izlej

ūdeni, beidzot iepilda tankā fiksāžu un ļauj filmai

10—15 min. fiksēties. Tagad var attaisīt kārbas

vāku un izliet fiksāžu. Filmu visērtāk skalot pašā
tankā zem ūdensvada, virzot ūdensstrūklu spoles
vidus caurumā. Pateicoties tanka konstrukcijai ar to

panāk, ka pusstundas laikā filma pamatīgi izmazgāta.
Filmu notin no spoles un uzkar žūšanai.

Viss negatīva attīstīšanas process, kā redzams,
norīt pilnīgi automātiski, atkarībā vienīgi no tempe-
ratūras un laika. Ja amatieris pieradis pie tīrīgas

strādāšanas, visa šī procedūra izvedama pilnā die-

nas gaismā, pirkstus nesaslapinot.

Beidzot vēl reiz pastrīposim 2 galvenos punk-
tus :

1) Attīstītāja temperatūrai jābūt noteikti 18oC.;

2) noteikti ieturams attīstīšanās laiks, jo svār-

stības par dažām minūtēm var sabojāt vēla-

mo filmas smalko graudu.

Kā noteikt pareizo attīstīšanas laiku ?

Ja attīstīšanai lieto gatavus attīstītājus, tad ietei-

cams zināmas fabrikas filmām lietot tās pašas fa-

brikas izlaistos speciāl-attīstītājus, jo tiem pa lielā-

kai daļai līdzdotās lietošanas pamācībās atzīmēti at-
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tiecīgie attīstīšanas laiki. Pašam attīstītāju sastādot

un lietojot uzņemšanai parasti vienu vai divas filmu

šķirnes (vēlams nesvārstīties, bet pieradināties pie
vienas vai divām filmu šķirnēm un pie tām tad arī

palikt) ieteicams vispareizākā attīstīšanas laika no-

teikšanai izdarīt sekojošu mēģinājumu : uz attiecīgās
filmas izdarāmi 6 vienādi, protams ļoti pareizi ap-

gaismoti uzņēmumi no kāda gaismu un ēnu bagāta
motīva (piem. saules apspīdētas architektūras) pie
kam starp atsevišķiem uzņēmumiem atstājama brīva

starpa viena negatīva lielumā Šis filmas gabals
tumšajā istabā (ar panchro-emulsiju abzolūtā tumsā)
sagriežams sešos atsevišķos uzņēmumos Šie seši

filmas gabaliņi iestiprināmi spīlitēs un visi reizē

iekarami iepriekš sagatavotā attīstītājā. Ja attīstītājs
pieder pie ātri strādājošo attistītāju grupas, tad pir-
mais filmas gabaliņš izņemams no attīstītāja pēc
4 minūtēm un ieliekams fiksāšā, pie lēni strādājoša
attīstītāja pēc 12—15 minūtēm Turpmākie gabaliņi
seko ik pa divām minūtēm. Tā tad pirmais gabals
būs attīstīts 4 minūtēs, otrs 6 minūtēs v. t. t„ bet

pēdējais 14 minūtēs. Izdarot vēlāk no šiem mēģinā-
juma gabaliem līdzīgus palielinājumus uz normāla

bromsudraba papīra ar katram negatīvam piemērotu
pareizu gaismošanas laiku, viegli varēs noteikt,
kurš no mēģinājuma negatīviem vispareizāk attīstīts.

Tas būs negatīvs, kurš palielinājumā dos tiklab

gaismās, kā ēnās skaidru, zīmējumu. Lai jau šāds

mēģinājums prasa mazliet pūles, to tomēr ļoti ietei-

cams izvest, ja vēlāk negrib piedzīvot nepatīkamus

pārsteigumus.

Kas attiecas uz attīstītāja izmantošanas iespēja-
mību, tad jāsaka, ka vislabākos negatīvus dod

svaigs attīstītājs. Protams var jau reiz lietotā attīstī-

tājā attīstīt vēl dažas filmas, attiecīgi pagarinot ka-
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trai nākošai filmai attīstīšanas laiku, bet visā vi-

sumā vislabākos negatīvus dos tomēr svaigs attī-

stītājs.

Dažu mazformatu fotografijai ie-

teicamu attīstītāju receptes:

1) Metol hidrochinona attīstītājs (Kodak)

I. ūdens 50° C 200 ccm

metols 2 gr

11. ūdens 50 0 C 200 ccm

sulfits, krist. 50 gr
hidrochinons 4

„

111. ūdens 70° C 400 ccm

sulfits, krist. 150 gr
boraks 2

~

Šķīdinājumam I pielejams vispirms II un bei-

dzot 111 šķīdni. Pēc atdzišanas uz 20° C pielejami
vēl 200 ccm. ūdens.

Attīstīšanas temperatūra 18° C

attīstīšanas ilgums 6—10 min.

2. Metola attīstītājs (Agfa)

spēcīgi strādājošs,
ūdens 1000 ccm

metols 8 gr

sulfits, krist. 250
„

zoda, krist, 32
„

bromkaiijs 1,5 gr
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attīstīšanas temperatūra 180 C.

attīstīšanas ilgums 6—B min

3. Metola attīstītājs (Agfa)

stipri izlīdzinošs pie pārgaismojumiem un mīksti

strādājošs,
ūdens 1000 ccm

metols 4,5 gr

sulfits, krist. 170
„

zoda, krist. 2,7
„

bromkalijs 0,5 „

attīstīšanas temperatūra 18° C

attīstīšanas ilgums 6—12 min.

4. Parafenilēndiamīna attīstītājs *)

stipri izlīdzinošs un smalkgraudaini strādājošs

(bagātīgi gaismotiem negatīviem)
ūdens 700 C 1000 ccm

metols 5 gr

sulfits, krist. 120
„

nātrija trifosfats 3,5 ,

parafenilēndiamins 10
„

bromkālijs 1
~

attīstīšanas temperatūra 18°C

attīstīšanas ilgums 6—B min.

5. Parafenilēndiamīna attīstītājs *)

mīksti strādājošs, stipri, izlīdzinošs un ļoti smalk-

graudains (bagātīgi gaismotiem negatīviem).

*) Strādājot ar parafenilēndiamīnu uzmanību !

Izsauc brūnus traipus uz ādas, audumiem, koka

v. t. 1. leteicams rīkoties ar gumijas cimdiem.
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ūdens 70° C. 1000 ccm

sulfits, krist. 180 gr

parafenilēndiamins 10
„

glicins 6
„

Fiksēšana

Fiksēt ieteicams tikai skābā fiksāžā, pie kam

jāsargājas no pārmērīgi ilgas fiksēšanas, jo tā var

izsaukt negatīvu novājināšanu un pat grauda pa-
sliktināšanu. Ar 10—15 minūtēm kādā no zemāk

pievestām fiksāžām pilnīgi pietiek lai dabūtu labi

izfiksētus negatīvus Jābrīdina no fiksāžas pārmērī-

gas izmantošanas. Vāja veca fiksāža izsauc uz ne-

gatīva zaļgani-dzeltenu, tā saukto dichroitisko aiz-

miglojumu. leteicams fiksāžas temperatūru apmēram

pielīdzināt attīstītāja temperatūrai.

1. skābā fiksaža

ūdens 1000 ccm

nātrija hiposulfits
(fiksāžas sāls) 250 gr

Kālija metabisulfits 25
„

2. skābā, ātri strādājošā fiksaža

ūdens 1000 ccm

nātrija hiposulfits 250 gr.
salmiaks 50

„

kālija metabisulfits 15
„
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Filmu žāvēšana

Palmas pēc mazgāšanas atbrīvojamas vispirms
no liekā ūdens, kas visvienkāršāk izdarāms izvelkot

slapjo filmu caur pirkstu starpu. Bez tam ieteicams

ar tīru dvieli vai lupatiņu noslaucīt sausu filmas

mugurpusi (pie filmām ar želatīnētu mugurpusi tas

nav iespējams). Filma žūšanai uzkarama sausā pu-

tekļu brīvā vietā. Vasarā, sevišķi pērkona laikā,

jāraugās uz to, ka filmas žūšana pārāk neieilgst,
caur ko pasliktinājās negativu grauds.

Kļūdainu negativu labošana

1. Pastiprināšana

Nav izslēgts, ka kādreiz vesa attīstītāja vai arī

nepietiekošas attīstīšanas dēļ, tiek iegūti pārāk mīk-

sti un nespēcīgi negativi, kuri pat uz cieti strādājoša
papīra nedod apmierinošus attēlus. (Par neizgaismo-
tiem negativiem šeit netiek runāts, jo tie nav vairs

glābjami). Šādi pārāk mīksti negativi jāpastiprina.
Parasto negativu pastiprināšanai lietojamie urāna un

dzīvsudraba pastiprinātāji mazformāta negativiem
nav ieteicami, jo rada stipri rupju graudu.

Mazformāta negativi vislabāk pastiprināmi ar

sekojošo chroma pastiprinātāju. Izgatavojami divi

šķidinājumi: A) 10 gr kālija bichromata 200 ccm

ūdens, B) 3 ccm tīrītas koncentrētas sālskābes

97 ccm ūdens



20

Vājākai pastiprināšanai ņemami:

40 ccm šķīdin. A

10
„
•

„
B

50
„

ūdens

spēcīgākai pastiprināšanai:

20 ccm šķīdin. A

2—3
„ „

B

80
„

ūdens

Negatīvus izbalina vienā no šiem balinātājiem,
pie kam pirmais no viņiem darbojas samērā ātri,
bet otrs prasa laikus līdz 15 minūtēm. Negatīvu
balināšana turpināma tik ilgi, kamēr no mugurpu-

ses skatoties sudraba atliekas vairs nav sare-

dzamas.

Tagad seko izbalināto negatīvu mazgāšana
tekošā ūdenī līdz dzeltenīgās chroma krāsas izzu-

šanai Pēc pamatīgas izmazgāšanas negatīvus no

jauna attīsta kādā parastā metol-hidrochinona attī-

stītājā, vai vēl labāk kādā amidola attīstītājā. Attīstī-

šanai jānotiek pilnā dienas gaismā, jeb vakaros sti-

pras elektriskas spuldzes tuvumā. Pēc attīstīšanas

filmas 10 min mazgājamas tekošā ūdenī un uzka-

ramas žūšanai. Ja izrādītos ka pastiprinājums ar-

vien vēl par vāju, iespējams to atkārtot vēl reiz

2. Novājināšana

Ja kāds negatīvs izdevies par kontrastainu un

uz mīksti strādājoša papīra nedod apmierinošus at-

tēlus, tas jāharmonizē, jāmīkstina Šāda negatīva
harmonizēšana izdarāma ar ļoti labām sekmēm to
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krāsojot zilā krāsā. Šim nolūkam sagatavojami trīs

šķīdinājumi. *)

A) ūdens 1000 ccm

sarkanais asins-

sārma sāls 10 gr
1 °'o kālija bichro-

matašķīdinājums 1,3 ccm

B) ūdens 1000 ccm

dzelzamoniaka

alauns 21,2 gr.

C) ūdens 1000 ccm

oksalskābe 50 gr

Lietošanai ņemamas līdzīgas daļas no A, B un

C šķīdinājumiem Šis kopšķīdmājums ir gaismas
jūtīgs un lai tas nebojātos, jāstrādā vājā dienas

gaismā, jeb vēl labāk elektriskā gaismā. Krāsoja-
miem negatīviem jābūt labi izmazgātiem un atbrīvo-

tiem no fiksāžas atliekām Pate krāsošana ilgst
B—lo8—10 minūtes un turpināma līdz pēdējā pelēkuma
galīgai izzušanai.

Pēc krāsošanas negatīvus īsu laiku mazgā un

ievieto uz 5 minūtēm 3 °/o neitrālā fiksāžas sāls

šķīdinājumā. Pēc fiksēšanas seko pamatīga negatīvu

mazgāšana un žāvēšana.

*) šie šķīdinājumi uzglabājami neaprobežotu
laiku.
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Piemērotākas filmas dažādām darba grupām

sk. filmu sarakstu 7 lpp.

Uzņēmumu
grupa

fabrikāts
filmu

nosaukums
Piezīmes

Dabasskati,
Agfa

Kodak

Isochrom F,
Isopan F.

Panatomie

Neo-Persenso

Perpantic
Extrema

orto - filmām ietei-

cams lietot vidēju
dzeltenu filtru, pan-

f ilmām turpretim
vidēju dzelteni-zaļu

filtru.

grupas u. t. 1. Perutz

Mimoza

Arehitekturas,

telpu uzņēmu-
mi, gleznu rep-

rodukcijai,
techniski uzņē-
mumi u. t. 1.

Agfa

Kodak

Isochromm F F,

Isopan F F.

Panatomie

pie krāsu bagātiem
priekšmetiem ietei-

cams lietot: orto-fil-

mām dzeltenu filtru,

pan-filmāmdzelteni-

zaju, bet ja objektā
domināsarkanākrā-

sa, tad gaiši zi lufiltru

Perutz Speciel-autihalo
Rectepan

Sporta- un bēr-

Agfa
Kodak

Perutz

Mimoza

Gevaert

Isopan I. S. S.

S. S.

Peromnia

Extrema

Express

nu uzņēmumi

Ģimetņu

fotogrāfija

Agfa

Kodak

Perutz

Isopan F;

Isopan I S. S.

Panatomie; S.S.

Perpantic.
Peromnia

Panchromosa

Agfa un Kodak fil-

mām ieteicams lie-

tot gaiši zilu filtru,

itsevišķi strādājot
pie mākslīgas

gaismas.Gevaert

Skatuves-, ekrā-

na- un dažāda

veida citiem uz

ņēmumiem pie
mākslīgas

gaismas

Agfa

Kodak

Gevaert

Isopan 1. S. S.

S. S.

Panchromosa

Perutz Peromnia
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Foto papīri «ARGENTA»

Ja. pie uzņemšanas lielu lomu spēlē filmas izvēle

piemērošana katrai vajadzībai un pati filmas apstrā-
dāšana, jo visiem šiem faktoriem jākalpo ideāla ne-

gatīva sasniegšanai, tad visu to varam tikpat labi

attiecināt arī uz foto papīru izvēli un lietošanu. Ne

tikai pati negatīvu gradācija, bet it sevišķi uzņēmu-
ma sižets un vēlamais noskaņojums ir tas, kas prasa
rūpīgu papīru šķirņu pārzināšanu un pareizu apstrā-
dāšanu. Te liela daļa amatieru pielaiž diezgan ne-

piedodamu kļūdu, jo, ja jau esam darījuši visu, lai

sasniegtu labu negatīvu, tad turpmākais, t. i., labas

kopijas sasniegšana, ir samērā viegli panākams.
Pietiek ar mazu savu darbu paškritiku un piemē-
rotāko papīru šķirņu izmēģināšanu, lai no labiem

negatīviem sasniegtu tik pat labas kopijas. Pie

kontaktkopijām šo jautājumu atrisināt nebūs grūti,
jo te parasti negatīvs ir lielāks par mazkamēru

formātu, t i
,

24x36 mm, kamdēļ tā spēks un sižets

labi saskatāmi; turpretim, lietojot filmu 24x36 mm

un palielinot, bieži vien kopijas iznāk samērā vājā-
kas, kas gandrīz nemaz nav attaisnojams un vainu

nevar uzvelt papīram, bet gan nepareizai papīra
šķiras izvēlei un apstrādāšanai.
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Apskatīsim īsuma foto papīru „ARGENTA" gal-
venās šķiras un to īpašības. Šīs šķiras vispirms
iedalīsim divās galvenās grupās:

I. grupa — palielināšanai un kontakt kopijām

11. grupa — kopēšanai tikai kontakti.

I. grupa:

„Argenta" bromids un „Artex P"

ARGENTA BROMIDS

„ARGENTA" bromīds ievērojams ar savu plašo
gammu un lielo segumu, kas sevišķi no svara pie
palielināšanas, jo pie samērā plāniem negatīviem
lietojams parastais normālais papīrs, pie kam, attīs-

tīšanas laiku palielinot varam pakāpeniski sasniegt

spēcīgāku nokrāsu. Pārējās īpāšības pie apstrādāša-
nas, kā parasti pie bromsudraba papīriem, neuzstā-

dot sevišķas prasības, un pie parastiem metol-hid-

rochinona attīstītājiem, sasniedzams ļoti košs tonis

Kā piemērotāko varam ieteikt sekošu attīstītāju

uz 1 litru ūdens:

Metola 1

Sulfita 50

Hidrochinona
...

5

Potašas
....

50

Bromkālija . . . 1

Pie lietošanas atšķaidīt ar ūdeni ka 1:1.
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„Argenta" brotnīda šķirņu saraksts:

i)ARTEX P««

„Artex P" ir augstjūtigs chlorbromsudraba papīrs
ar spēcīgu gradāciju, domāts profesionāliem foto-

grāfiem māksliniecisku portreju palielināšanai ar

bezkondensātoru palielināmiem aparātiem, tomēr,

sava skaistā toņa dēļ, iecienīts ari no amatieriem.

Dažos gadījienos ir nepieciešama lielāka spuldze
palielināmos aparātos, jo, kā jau chlorbroma papīrs,
tas nevar jutības ziņā sacensties ar bromsudīnb i
papīriem. „Artex P" at'īstīšancii ieteicam lietot

augstāk aprādīto mūsu broma recepti, vai arī

~Artex X" attīstītāju.

orma i e ra-cie

Pa- Karton-

biezs un

Pirs
pastk

Pa- Karton-

biezs un

P,rs ļ pastk.

Pa-

pīrs

Karton-

biezs un

pastk.

Matēts, balts, gluds .
Matēts, balts, graud. .
Pusmatēts, balts

.
. .

Pusspožs, balts . . .
Chamois, matēts

.
.

Chamois. pusmatēts .

Chamois, pusspožs . .
Spožs, balts

Spožs, chamois . . .
Balts, Antiks

....

Chamois. Antiks . .
.

Balts, Rasters
....

Chamois, Rasters
. .

Pasteli ziloņkaulu . .
Pasteli chamois . .

.

2N

3N

4N

5N

8N
9N

K 1N

K 3N

K 4N

K 5N

K 6N

K 7N

K 8N

K 9N

K32N

K33N

K36N

K37N

K40N

K40N

3C

4C

8C

9C

K3C

K4C

K7C

K8C

K9C

4XC

8XC

,9XC

K4XC

K7XC

K8XC

K9XC

_
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„Artex P'* šķirnes:

Balts, pusmatēts . . . X 3NC

Chamois, pusmatēts . . X 6NC

Balts, rasters KB6NC

Pasteli K4ONC

II. grupa:

„Artex K", „Argas" un „Zaļtona"
„ARTEX X"

„Artex X" ir mazjūtīgs chlorbromsudraba papīrs
kontaktkopijām ar skaistu, silti brūnu toni. leteicams

profesionāliem fotogrāfiem portrejām un amātieriem

ar izsmalcinātu gaumi, kas prasa papīrus ne tikai

ar spožu vai pusspožu virsmu un ar melnu toni,
bet vēlas dabīgu noskaņojumu katram sižetam.

leteicamais attīstītājs* uz 1 litru ūdens:

Metola 2

Hidrochinona
...

8

Sulfīta 80

Zoda 80

Pie attīstīšanas lietot atšķaidījumā ar ūdeni kā 1.2,

pie kam, svaigam attīstītājam pielejot pusi jau lie-

totu attīstītāju, panākam spē'īgāku toni. jo tā attīs-

tot papīrs Jaujas vairāk pārgāismoties un lēnāk

attīstot viegli sasniedzams šim papīram piemītošais
tonis

„Artex X" šķirnes:

Balts, pusmatēts ...
K3N

Chamois, pusmatēts . X 6N

Chamois, pusspožs . . . X 7N

Balts, rasters K36N

Chamois, rasters
....

K37N

Pasteli K4ON

Chamois, spožs, plāns .

9N



30

„ARGAS"

ir chlorsudraba, mazjūtigs papīrs kontaktkopijām
no mazgaismotiem un vāji attīstītājiem negatīviem.
Attīstāms kādā no metol-hidrochinona attistītājiem,
rāda zīlgan melnu toni:

„Argas" šķirnes:

Balts, pusmatēts, plāns ..
3N 3C 3XC

Chamois, pusmatēts, plāns 6N 6C 6XC

Chamois, pusspožs, plāns 7N 7C 7XC

Balts, spožs, plāns .... 8N 8C 9XC

Chamois, spožs, plāns ..
9N 9C 9XC

nZAĻTONA"

— stipri mazjūtīgs chlorsudraba papīrs, pie attīstī-

šanas parastā attīstītājā krāsojās koši zaļā tonī.

Sevišķi ieteicams dabas skatiem Apgaismot pēc

iespējas ar lielāku spuldzi. Kopēšanai ņemt labāk

spēcīgākus, vismaz normālus, negatīvus tad tonis

ir kuplāks Nenogaismot par maz, jo šī jl papīra

īpašības vislabāk parādās pie laba izgaismojuma un

attīstīšanas.

„Zaļtona" šķirnes:

Balts, pusmatēts . . . X 3N

Balts, spožs .......X 8N

Balts, rasters K36N



Gevaert NEAPŠAUBĀMI LABI NEGATĪVI
■

— labu fotogrāfiju priekšnoteikums.

GEVAERT firma piegādā Jums filmu materiālu tik

lielā izvēlē, kā tas atbilst visaugstākām prasībām.

ORTOCHROMATISKAS

Rullīšu un pakfilmas:

„Express Superchrom" 28o Š.

Mazformātu f ilmas (Leica, Contax, Retina

u. c.

Speciāli smalkgraudaina 18-19° Š.

„Expres Superchrom" 23o Š.

Studiju filmas:

„High Speed" 23° Š.

«Supercbrom'* 28° Š.

PANCHROMATĪSKAS

Rullīšu un pakfilmas:

„Panchromoza" 20/28° Š.

„Panchromoza special" 21/23° Š

(tikai rullīšu filmas)

Mazformātu filmas:

„Panchromoza" 27° Š.

„Panchromoza Mikrogran" 22/22° S.

Studiju filmas:

„Litra Panchro" 28/30° Š.



Akc. sab. Foto-Radio-Centrāle

A.LEIBOVICS

Kr. Barona ielā H?2 Tālr. 20661,26464
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brūnā toni.

Pieprasiet paraugus

visās

- tirgotavas
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