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6.1 Introducció

La primera etapa bàsica en l’obtenció del registre fotogràfic consisteix en la formació de la imatge latent
en l'emulsió fotogràfica. És a dir, la llum, en interaccionar amb certs compostos de l'emulsió fotogràfica
que són fotosensibles, com els halurs de plata, deixa un registre o empremta del motiu fotografiat. Aquest
registre, que és imperceptible a simple vista, s’anomena imatge latent i es farà visible després del revelat.
Abans d'estudiar el mecanisme de formació de la imatge latent, que serà abordat posteriorment, és bo que
realitzem un primer estudi sobre les característiques de l'emulsió en blanc i negre (composició, estructura
i propietats) i, en particular, dels halurs de plata. També estudiarem la preparació de l'emulsió i els
processos fisicoquímics que s'hi produeixen, els quals en determinen en bona part el comportament
fotosensible. Finalment s'indicarà l'estructura de la pel·lícula fotogràfica comercial, la part més important
de la qual és l'emulsió, però també cal destacar-hi la funció d'altres parts components.

6.2 Els halurs de plata: estructura química i propietats

6.2.1 Estructura química

Els halurs de plata són una família de compostos formats per la combinació de la plata, Ag, amb un
element del grup dels halògens, que representarem per X. El compost resultant té per fórmula AgX i
s’anomena genèricament halur de plata. Els halurs que tenen interès en fotografia són el clorur de plata,
AgCl, el bromur de plata, AgBr, i el iodur de plata, AgI.
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Els halurs de plata són compostos iònics, ja que la plata és un element metàl·lic mentre que l'halogen és
no metàl·lic. L'àtom de plata té tendència a perdre un electró i transformar-se en un catió Ag+, mentre que
l'àtom d'un halogen té tendència a guanyar un electró i transformar-se en un anió X−. Per tant, en un halur
de plata tenim cations plata Ag+ i anions halur X− que donen lloc a un compost iònic.

               AgX ≡ Ag+ X−

Els halurs de plata són sòlids de caràcter iònic, amb punts de fusió alts. En un sòlid iònic els cations i
anions ocupen unes posicions fixes uns respecte als altres, i d'una forma regular i repetitiva en l'espai, de
manera que donen lloc a una xarxa cristal·lina. És a dir, els halurs de plata són generalment sòlids
cristal·lins. L'estructura de la xarxa de bromur de plata és la indicada a la figura 6.1, on es pot veure que
els ions plata i bromur es disposen alternadament en les tres direccions de l'espai.

Fig. 6.1  Xarxa cristal·lina de bromur de plata. Els ions bromur són de grandària major que els de plata.

A la figura 6.1 es pot veure que cada catió plata està envoltat per 6 anions bromur, a la distància més
pròxima, i que cada anió està envoltat de 6 cations. El nombre de coordinació del catió és 6 i el de l'anió
també és 6. El nombre de coordinació depèn de la relació entre els radis dels ions i té una gran
importància a l'hora de determinar el tipus d'estructura cristal·lina del compost.

6.2.2 Propietats

Pel fet que els ions ocupen unes posicions fixes en la xarxa, els sòlids iònics no són conductors. Aquesta
afirmació, però, no és certa del tot ja que en alguns sòlids iònics es produeixen fenòmens que fan que
siguin lleugerament conductors. Els halurs de plata són fotoconductors, és a dir, la seva conductivitat
elèctrica augmenta quan són il·luminats amb llum d'una determinada longitud d'ona. Els halurs de plata
també presenten la característica que després d'un cert temps d'il·luminació s'ennegreixen, i s’hi detecta la
formació de plata metàl·lica; es diu, llavors, que els halurs de plata són fotosensibles (la majoria de
compostos de plata són fotosensibles). Ambdós fets tenen el mateix origen: la llum és capaç d'arrancar un
electró d'un anió halur i aquest electró "lliure" pot proporcionar, igual que en els metalls però en menor
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proporció, una certa conductivitat elèctrica; però si aquest electró és capturat per un catió plata llavors es
forma plata metàl·lica, que dóna lloc a l'ennegriment.

     Ag+ X− + llum             Ag+ + X + electró (e-)

   a)  electró lliure: fotoconductivitat

   b)  Ag+ + e-           Ag (ennegriment)

  Esquema 6.1  Processos fotoquímics en un halur de plata

Si bé s'ha dit anteriorment que en els sòlids iònics cristal·lins els ions ocupen unes posicions fixes i que es
repeteixen d'una forma regular en la xarxa cristal·lina, això no és cert del tot ja que aquesta situació sols
es dóna en un cas ideal. En un cristall real hi ha imperfeccions o defectes, i són aquests els que moltes
vegades confereixen unes propietats interessants als sòlids. Una d'aquestes imperfeccions és la formació
d'electrons i forats, la qual ha estat indicada en les línies superiors. Quan per efecte de la llum s'arranca un
electró d'un anió bromur de la xarxa, es forma un electró lliure i un àtom de brom neutre; la manca d'una
càrrega negativa en un punt de la xarxa dóna lloc a la formació del que s’anomena un forat positiu.
Aquest fenomen dóna lloc a un augment de la conductivitat elèctrica, com abans s'ha esmentat, la qual és
originada pel moviment tant d'electrons com de forats positius (figura 6.2). El moviment d'aquests últims,
però, és més difícil que el dels electrons.

      1 2

        +       −        +        −        +                 +        −
    e-

        −       +        −        +    −       +        −       +

        +        −       +        −    +       −        +       −

        −       +        −        +      −        +        −       +

3 4

        +                  +        −    +        −       +        −

        −       +         −       +             +        −        +
        e-             e-

        +        −       +         −   +        −        +        −

        −       +        −        +    −       +        −       +

Fig. 6.2  Moviment d'electrons i de forats positius en un cristall d'halur de plata
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Un altre tipus de defecte són els defectes puntuals, els quals sorgeixen per una anomalia en la disposició
dels àtoms o ions en la xarxa. Hi ha dos tipus de defectes puntuals: els àtoms intersticials i les vacants
(figura 6.3).

        a             b

Fig. 6.3  a) Àtoms intersticials; b) vacants en un cristall

Els àtoms intersticials són aquells que ocupen una posició en la xarxa cristal·lina que normalment no és
ocupada. Les vacants s'originen quan un àtom falta de la seva posició normal en la xarxa. La combinació
d'una vacant i un àtom intersticial dóna lloc a un defecte Frenkel, mentre que la combinació d'una vacant
d'anió i una vacant de catió dóna lloc a un defecte Schottky. Els defectes Frenkel, formats pel
desplaçament de cations a les posicions intersticials, es troben en els halurs de plata. Per tant, en els
cristalls d’halur de plata hi ha una certa proporció de cations plata que no ocupen una posició normal en
la xarxa cristal·lina, sinó que ocupen una posició intersticial; aquest fet té una gran transcendència en la
formació de la imatge latent, tal com s'estudiarà posteriorment. En un cristall real també apareixen altres
defectes estesos sobre línies, com són les dislocacions, o sobre plans, com són les superfícies o les
fronteres de gra en un material policristal·lí. Aquests defectes fan que les zones del cristall on estan
ubicats siguin molt més reactives, i també intervenen en la formació de la imatge latent. A la superfície
dels cristalls es presenten fenòmens d'adsorció, que també juguen un paper important en el procés
fotogràfic; per exemple, en la preparació de l'emulsió hi ha un excés d'halurs i aquests s'adsorbeixen sobre
la superfície dels cristalls d'halur de plata i fan que aquesta sigui negativa, la qual cosa és important amb
vista al revelat.

A part dels halurs de plata, altres sals de plata i sals d'altres metalls pesats, com el ferro i el plom, són
fotosensibles. Però els compostos de plata tenen avantatges que els fan difícils de superar en fotografia:
fotosensibilitat elevada, estabilitat de la imatge produïda i possibilitat de fixar-la. De tots els compostos
fotosensibles de plata, tres d'ells poden cobrir quasi totes les necessitats fotogràfiques. El clorur de plata,
AgCl, és utilitzat en papers lents (de contactes) per positivar. El bromur de plata, AgBr, és el més utilitzat,
en les emulsions negatives i en els papers ràpids per a ampliacions. El iodur de plata, AgI, és utilitzat en
petites quantitats junt amb el bromur de plata en les emulsions negatives ràpides, però no s’empren
emulsions amb sols AgI. En bastants papers fotogràfics per positivar i en la majoria de papers per a
ampliacions s'utilitzen mescles amb proporcions variables de clorur i bromur de plata. Les mescles
d'halurs són d'ampli ús i de considerable importància tecnològica.

Finalment, altres característiques dels halurs de plata són les següents: els halurs de plata mostren un
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descens marcat de la solubilitat en aigua en augmentar la massa atòmica de l'halogen. El fluorur de plata,
AgF, és molt soluble i molt higroscòpic, la qual cosa el fa inadequat per a ús fotogràfic. El clorur, el
bromur i el iodur de plata són insolubles en aigua i es poden formar afegint a una dissolució d'una sal de
plata, per exemple el nitrat de plata, AgNO3, una dissolució que contingui l'ió halur respectiu.

6.2.3 Sensibilitat espectral

El procés d'arrancar l'electró de l'anió halur de l'halur de plata requereix energia. L'energia de la llum o
radiació electromagnètica és quantificada en fotons segons l'expressió E=hν, on ν és la freqüència de la
llum. Per tant, sols aquella llum els fotons de la qual tinguin una energia suficient per arrancar l'electró
podrà produir l'ennegriment de la plata i, consegüentment, la formació de la imatge fotogràfica. Dit d'una
altra manera, els halurs de plata sols són fotosensibles a certes freqüències de llum, i quan estem dins
l'espectre visible es diu que sols són fotosensibles a certs colors. Els halurs de plata són sensibles als
colors blau i violat i a la radiació ultraviolada, mentre que la resta de colors de l'espectre visible tenen una
freqüència massa baixa per sensibilitzar els halurs de plata. Aquest fet fou una de les primeres limitacions
de la fotografia i retardà l'aparició de la fotografia en color. A l’apartat següent s'indica com se soluciona
aquest problema.

El clorur de plata és blanc, el bromur de plata és groc pàl·lid i el iodur de plata és groc. El color groc del
bromur i del iodur de plata són deguts al fet que absorbeixen la llum blava i, per tant, són sensibles a
aquesta, mentre que el blanc del clorur de plata indica que pràcticament no absorbeix en el visible i, per
tant, és poc sensible en aquesta zona.

6.3 L'emulsió fotogràfica B/N: composició, estructura i propietats

Les propietats fotosensibles dels halurs de plata han estat conegudes i emprades des dels estadis inicials
de la història de la fotografia. No obstant això, la forma de preparar les emulsions fotogràfiques, és a dir,
la forma d'emprar els halurs de plata ha variat amb el temps. La forma en què s'empren actualment és
bàsicament la mateixa que al final del segle XIX i que s’ha emprat des de llavors; el coneixement dels
fonaments del procés i el seu control, però, han millorat amb el temps, la qual cosa ha permès obtenir-ne
emulsions amb millors característiques i prestacions.

L'emulsió fotogràfica consisteix en una dispersió de petits cristalls d'halur de plata en gelatina. La
grandària dels cristalls d'halur de plata és de gran importància per a les propietats fotosensibles de
l'emulsió. La sensibilitat augmenta amb la grandària dels cristalls, però aquest fet comporta també un
augment en la granulositat de la imatge. Per tal d'augmentar la sensibilitat de les emulsions, però sense
que aquestes presentin una granulositat elevada, s'han desenvolupat els cristalls tabulars o plans, coneguts
també com a cristalls T.

L'emulsió, però, ha de contenir també altres substàncies, en petites quantitats o traces, per tal de tenir
utilitat pràctica. Aquestes substàncies són els sensibilitzadors i s’anomenen així perquè augmenten la
sensibilitat a la llum de l'emulsió respecte a la que presentaria una emulsió simple d'halur de plata en
gelatina. Els sensibilitzadors poden ser de dos tipus: químics i espectrals. Els sensibilitzadors químics són
els que confereixen un augment general de sensibilitat, mentre que els sensibilitzadors espectrals són els
que confereixen la sensibilitat a un ventall més ampli de colors, és a dir, de longituds d'ona de l'espectre
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visible. Les emulsions simples d'halur de plata sols serien sensibles als colors blau i violat; amb l'addició
de sensibilitzadors espectrals la sensibilitat es pot ampliar a tot l'espectre visible, a tots els colors, i
s’obtenen les emulsions pancromàtiques, el processat de les quals s’ha de realitzar en absència de llum.
Ara bé, per a certes aplicacions, com la còpia de negatius i el positivat sobre paper, no cal sensibilitzar
espectralment l’emulsió, i llavors es pot treballar amb llum de seguretat vermella o taronja.

6.3.1 Sensibilitzadors

Els sensibilitzadors químics són compostos de sofre, per exemple tiosulfats, al·liltiourea, o bé compostos
d'or. Alguns d'aquests compostos es troben presents a la pròpia gelatina, la qual cosa explica l'èxit que
aquesta va tenir com a medi d'emulsió fotogràfica a l'últim quart de segle XIX, i que perdura fins avui dia.
Però altres compostos són afegits pel fabricant de l'emulsió.

Els sensibilitzadors espectrals, òptics o cromàtics, són unes substàncies anomenades colorants. Al 1873
H.W. Vogel observà que la presència del colorant groc coral·lina, la sal sòdica de l’aurina (figura 6.4), en
certes plaques seques les feia sensibles al verd. El mateix Vogel descobrí el 1875 que la cianina, un
colorant blau (figura 6.4), era també sensibilitzant al verd. Al 1905 Köning descobrí el pinacianol (figura
6.4), un colorant blau que era sensibilitzant al vermell, i d’aquesta manera va obrir el camí per a l'obtenció
d'emulsions pancromàtiques.

                 Aurina Cianina

Pinacianol Isocianina

Fig. 6.4  Primers colorants en fotografia
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A la figura 6.5 es mostra com la sensibilitat espectral d'un halur de plata és ampliada per l'acció d'un
colorant, mentre que a la figura 6.6 es mostra la sensibilitat d'una emulsió pancromàtica.
  

  Log (sensibilitat)

 400             500          600        700
      Longitud d’ona (nm)

Fig. 6.5  Sensibilitat espectral d'una emulsió ordinària d'halur de plata (      )
 i d'una emulsió sensibilitzada per un colorant (       + ---)

Log (sensibilitat)
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Fig. 6.6  Sensibilitat espectral d'una emulsió pancromàtica

Encara que d'una forma molt general, existeix una relació entre el color del colorant en l'emulsió i la zona
de l'espectre on augmenta la sensibilitat. Els colorants solen augmentar la sensibilitat al color
complementari del que ells presenten; és a dir, un colorant magenta (o vermell porpra) sensibilitza a la
llum verda, que és el color complementari del magenta.

L'estructura química d'un colorant és formada per molècules orgàniques més o menys complexes, les
quals tenen la característica d'absorbir llum en alguna zona del visible a causa de l'estructura electrònica
de la molècula. En absorbir certes freqüències de la zona del visible (el que s’anomena bandes
d'absorció) el resultat és que aquesta substància presenta color, i d'aquí el nom de colorant. Dins de
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l'emulsió els colorants s'adsorbeixen sobre la superfície dels cristalls d'halur de plata. Un estudi més
aprofundit sobre els tipus de colorants i la seva estructura es deixa per al tema de fotografia en color; aquí
només indiquem que els tipus de sensibilitzadors espectrals més freqüents pertanyen al grup genèric de
colorants anomenats cianines (que inclou les carbocianines, les calcocarbocianines i les merocianines). A
la figura 6.4 se’n poden observar algunes de les estructures més simples; les carbocianines són colorants
blaus que sensibilitzen al vermell, mentre que les calcocarbocianines sensibilitzen cap a longituds d’ona
més curtes, depenent de l’element calcogen (Se, S, O) que porten. El lector interessat en el tema pot
recórrer a les referències de la bibliografia [MONT92; KELL93].

Es creu que l'acció dels colorants és la següent: una molècula de colorant absorbeix un fotó de llum
visible; a continuació, ja que aquesta molècula està adsorbida sobre la superfície d'un cristall d'halur de
plata, es pot produir la pèrdua d'un electró de la molècula, el qual passaria al cristall d'halur de plata i
podria ser captat per un catió plata; d'aquesta manera, l'esquema 6.1 passaria a ser

   Ag+ X− + colorant + llum            Ag+ X− + colorant+ + e-

   Ag+ + e-           Ag (ennegriment)

  Esquema 6.2  Efecte d'un sensibilitzador espectral

També es pot produir una transferència d'energia des de la molècula cap al cristall, la qual produiria una
reacció fotoquímica en ell. En aquest segon cas, el colorant actuaria com un caçador o trampa de fotons.
Cal remarcar, en aquest punt, que si bé els sensibilitzadors espectrals són colorants, no tots els colorants
són sensibilitzadors espectrals; a més, alguns colorants tenen l'efecte contrari i actuen com a
dessensibilitzadors, és a dir, dificulten i fins i tot poden inhibir la formació de la imatge latent.

6.3.2 Gelatina

La gelatina és una mescla de proteïnes solubles en aigua que serveix com a aglutinant o dispersant en la
majoria d'emulsions fotogràfiques. La gelatina s'obté de teixits animals, com la pell o els ossos i cartílags.
Les propietats fotogràfiques de la gelatina depenen de l'alimentació dels animals; una dieta rica en llavors
de mostassa fa que la gelatina augmenti la sensibilitat de l'emulsió.

La gelatina té la propietat que quan se submergeix en aigua s'expandeix (s'infla) i l’absorbeix junt amb
altres substàncies dissoltes en ella, com el revelador o el fixador. La gelatina és transparent, incolora i
inerta. La gelatina seca és bastant estable i permet una llarga conservació de les fotografies, si es guarden
adequadament. La gelatina és fàcil d'usar, és fluida a temperatures properes a 40°C i permet la seva
extensió sobre el suport i l'adhesió a aquest, però s'ha de vigilar en processar l'emulsió de no treballar a
temperatures altes.

6.4 Preparació de l'emulsió fotogràfica: processos fisicoquímics que s'hi produeixen

L'emulsió es prepara a partir d'una solució calenta i fluïda de gelatina, a la qual s'afegeix una sal soluble
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de plata (generalment, nitrat de plata) i un halur soluble (generalment, un halur amònic o potàssic). En
mesclar el nitrat de plata amb l’halur es produeix la precipitació de l'halur de plata, ja que aquest és una
sal insoluble. En aquest procés de precipitació es formen molts cristalls petitíssims, els quals queden
dispersos en la massa de gelatina i no arriben a agrumollar-se, com farien en aigua, gràcies a les
característiques de la solució de gelatina.

La grandària dels cristallets formats és tan petita que conferirien a l'emulsió una sensibilitat molt baixa.
Per tal d'augmentar-ne la grandària, es deixa la solució de gelatina calenta durant un temps, període en el
qual els cristalls més petits es redissolen mentre que els més grans creixen a les seves expenses. El resultat
és una disminució en el nombre de cristalls però un augment en la grandària (figura 6.7). Aquest fenomen
es coneix com a maduració física o d’Ostwald. 

Quan els cristalls han augmentat prou de mida, es refreda l'emulsió, cosa que provoca l'atur de la
maduració física. Llavors es renta l'emulsió per tal d'eliminar les sals solubles que queden en la gelatina.
A continuació es torna a escalfar fins a fondre la gelatina, s'hi afegeixen les substàncies sensibilitzadores o
altres additius i es deixa durant un temps. Durant aquest procés, anomenat segona maduració, maduració
química o digestió, algunes propietats fotogràfiques de l'emulsió canvien. A més, té una gran importància
per a les emulsions més ràpides. La digestió es fa durar fins que s'arriba a un punt òptim entre les
propietats desitjades i les indesitjades. Una de les propietats que canvien és la sensibilitat, que augmenta.

Nombre

Grandària

Fig. 6.7  Distribució de grandàries abans (       ) i després (----) de la maduració física

Després de la digestió s'afegeixen productes químics que impedeixen canvis posteriors i que confereixen
les característiques finals a l'emulsió o permeten millorar-ne la manipulació; entre aquests es poden citar
els enduridors, sensibilitzadors (ja siguin colorants com a sensibilitzadors espectrals o sals d'or com a
sensibilitzadors químics), conservants, estabilitzadors, antiveladors o restringents, ajustadors de la
viscositat (generalment gelatina) o surfactants, per tal que l'emulsió estesa sigui fàcilment mullable per les
solucions de processat. Els sensibilitzadors espectrals s'han d'afegir a les emulsions negatives
ortocromàtiques o pancromàtiques, mentre que les emulsions per positivar en B/N no els necessiten,
llevat de les de contrast variable, que presenten una capa sensible al blau i una altra que està sensibilitzada
al verd. El contrast d’una emulsió depèn de la distribució de grandàries dels cristalls d’halur de plata.
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Finalment, l'emulsió s'estén sobre un suport, el qual pot ser una pel·lícula plàstica, paper o vidre, i forma
una capa d'un gruix petit i uniforme que pot ser de fins a 25 micres (una micra= 10-3 mm).

6.5 La pel·lícula fotogràfica: estructura i materials per al suport

6.5.1 La pel·lícula plàstica

Tal com s'ha indicat al paràgraf anterior, l'emulsió fotogràfica s'ha de col·locar sobre un suport o base. El
suport emprat avui dia per a l'obtenció dels negatius, degut a les seves possibilitats comercials, és el
suport de pel·lícula plàstica. Igual que passà amb l'emulsió, el suport per a aquesta ha anat canviant al
llarg de la història de la fotografia. Ja cap a finals del segle XIX, Eastman va introduir el rotllo de paper
sensible que permetia realitzar diverses fotografies. Al 1889 el rotllo de paper fou substituït per una
pel·lícula de nitrocel·lulosa. El material més emprat actualment és el triacetat de cel·lulosa, el qual és molt
menys inflamable que el nitrat de cel·lulosa o el cel·luloide. El suport o base de material plàstic és
transparent, flexible, resistent, té estabilitat dimensional i és lleuger, propietats que el fan adient per al seu
ús com a pel·lícula. El gruix d'aquestes pel·lícules plàstiques depèn de la seva aplicació, però oscil.la entre
les 85 i les 125 micres per a les pel·lícules comercials de 35 mm de format, i entre les 200 i les 225 micres
per a les pel·lícules de major format.

Però en la pel·lícula fotogràfica en B/N actual també poden diferenciar-se altres parts components que
compleixen unes funcions específiques. Per tal d'augmentar l'adherència de l'emulsió a la base es col·loca
entre elles una capa adhesiva de gelatina, aquesta capa també aïlla l'emulsió de la base i és especialment
important quan aquesta és paper; a la part superior es posa una capa protectora de gelatina endurida.
Finalment, per sota  de la base hi ha una capa formada per gelatina i un colorant que absorbeix la llum
que ha travessat l'emulsió; la funció d'aquesta capa és evitar els efectes indesitjats que produiria aquesta
llum en reflectir-se dins la càmera (efecte antihalo), a la vegada que actua evitant deformacions de la
pel·lícula (efecte antibucle). A la figura 6.8 pot veure's l'estructura de la pel·lícula en B/N actual. Gràcies
als avenços tecnològics, avui dia es fabriquen emulsions que contenen diverses capes, cadascuna amb
propietats diferents. Per exemple, hi ha emulsions que contenen una capa d'alta sensibilitat i una altra de
baixa sensibilitat. També el gruix de les capes s'ha reduït molt, cosa que permet una millora en la qualitat
de la imatge en reduir efectes òptics indesitjats com la dispersió deguda als cristalls.

     Capa de gelatina endurida
     Emulsió
      Capa de gelatina

      Suport plàstic
      Capa antihalo i antibucle

Fig. 6.8  Estructura actual d'una pel.lícula en blanc i negre
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A la taula 6.1 s'indiquen els materials plàstics que s'utilitzen o s'han utilitzat com a suport d'emulsions
fotogràfiques, el seu ús i característiques, i també l'any d'introducció.

Taula 6.1  Materials plàstics en pel·lícules fotogràfiques

     Material                       Ús                    Característiques                      

  NC            Primer plàstic     Inestabilitat química,    
                emprat - 1889       alta inflamabilitat
  DAC, APC, ABC 1920-1930          Primers suports segurs
  TAC           1946               El més emprat actualment
  PS            1954               Alta estabilitat dimensional
  PET           1955               En diverses aplicacions,
                                   film de gruix inferior al del TAC
  PC            1957               Poc sat actualment

 NC: nitrat de cel·lulosa o nitrocel·lulosa, DAC: diacetat de cel·lulosa
 APC: acetat-propionat de cel·lulosa, ABC: acetat-butirat de cel·lulosa
 TAC: triacetat de cel·lulosa, PS: poliestirè
 PET: polietilenterephtalat, PC: policarbonat

6.5.2 El paper

Per a còpies positives s'usa com a suport el paper. El paper és un material fet amb fibres vegetals
adherides les unes a les altres i que es presenta en forma de làmines primes. El paper sol ser més gruixut
que la pel·lícula plàstica i, a més, no és transparent. Les fibres vegetals són, generalment, d'una substància
anomenada cel·lulosa, que s'obté a partir de la fusta, del cotó i de la matèria vegetal en general.

El paper fotogràfic pot presentar-se recobert d'una capa de barita (paper baritat) o d'un material plàstic
(paper RC). El paper baritat és paper recobert amb una capa de baritina o barita (sulfat de bari, BaSO4)
que li dóna uniformitat i blancor a la superfície. Aquesta capa de sulfat de bari es col·loca entre l'emulsió i
el paper. Com que el sulfat de bari és una substància químicament inerta, aïlla l'emulsió de la base de
paper.

Atès que el paper baritat s'impregna dels líquids dels banys, requereix una manipulació més complexa i
costosa que el plastificat. El temps de rentat sol ser llarg. L’assecat també és problemàtic ja que el paper
baritat tendeix a ondular-se, per la qual cosa ha de disposar-se d'una bona premsa per planxar-lo.
 
El paper RC (RC: resin coated) és paper recobert d'una pel·lícula plàstica de polietilè, PE, per les dues
cares, la qual cosa impermeabilitza el paper. Això permet que el paper no s'impregni tant dels banys usats
en el procés i disminueix la contaminació entre banys i el temps de rentat. L’assecat no sol presentar
problemes, i el paper no es corba. La pel·lícula plàstica sol portar incorporat diòxid de titani, a la capa
pròxima a l'emulsió, que li dona més blancor.
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Si bé la capa d'emulsió sobre paper pot ser simple (en els papers de contrast fix), en els papers de contrast
variable existeixen dues capes d'emulsió, una d'elles és sensible a la zona dels blaus, mentre que l'altra és
sensible al verd; utilitzant els filtres o la il·luminació adequada s’impressiona de forma diferent cada capa
i se’n  pot controlar el contrast.

6.6 Concepte d'imatge latent

Després d'exposar als punts anteriors les característiques de l'emulsió fotogràfica i, en particular, dels
halurs de plata, en els punts següents es tractarà amb detall quins són els fenòmens que tenen lloc en
l'emulsió quan es deixa que la llum hi arribi en disparar la càmera fotogràfica, i com es produeixen. És a
dir, s'estudiarà la teoria sobre la formació de la imatge latent. Recordem que la imatge latent és
l'empremta que deixa la llum en l'emulsió fotogràfica i que és imperceptible a simple vista.

Aquesta teoria utilitza conceptes complexos alguns dels quals, però, ja han estat introduïts en els punts
anteriors per tal de facilitar-ne l’assimilació. La teoria exposada aquí és la més acceptada, i serà
presentada d'una forma bastant qualitativa; una descripció més profunda del tema s'escaparia dels
objectius proposats i que requeriria una preparació acadèmica considerable per part del lector, però si
aquest hi està interessat pot recórrer a les referències de la bibliografia [GLAF87; TANI89].

També s'analitzaran diferents efectes relacionats amb la imatge latent, com són l'eficiència, la solarització
i la fallida de la llei de reciprocitat, mentre que d'altres efectes, com l'efecte Sabatier, l'efecte de Clayden,
l'efecte Herschel i l'efecte Albert, com també la desensibilització, es deixen per a estudis més avançats.

6.7 Teoria de la formació de la imatge latent. Efecte dels sensibilitzadors

En punts precedents ja s'ha indicat que els halurs de plata són substàncies fotosensibles i que, en ser
il·luminats amb llum blava, violada o ultraviolada, experimenten una reacció fotoquímica en la qual es
forma plata metàl·lica (esquema 6.1). Per estendre la sensibilitat a altres colors s'ha d'afegir a l'emulsió
fotogràfica els sensibilitzadors espectrals. Si la il·luminació és intensa i perllongada es produeix un
ennegriment, però si l'exposició és curta o la il·luminació tènue, com passa en la càmera fotogràfica,
llavors la reacció fotoquímica produïda no és observable a simple vista però existeix, tal com pot
descobrir-se després de realitzar el revelat. La imatge obtinguda després del revelat depèn en gran mesura
de les característiques de la imatge latent formada. Aquesta, a la vegada, depèn de les característiques de
l'emulsió fotogràfica i de la quantitat de llum rebuda per aquesta.

6.7.1 Formació de la imatge latent

Intentarem respondre ara a la pregunta: Quins canvis es produeixen en l'emulsió per formar la imatge
latent i com es produeixen? Per fer-ho, exposarem en termes generals la teoria de Gurney i Mott,  que és
la més acceptada.

D'acord amb l'esquema 6.1, els fotons de llum poden arrancar electrons dels anions halur, els quals poden
ser capturats per ions plata i formar plata metàl·lica. Però aquesta captura no és tan directa ni tan simple.
Els electrons poden desplaçar-se dins del cristall (figura 6.2) fins que troben una "trampa", la qual pot ser
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un ió plata (formant un àtom de plata), o bé pot ser un àtom d'halur o un forat positiu (regenerant un anió
halur i no produint cap efecte fotogràfic), però que generalment és el que s’anomena un centre sensible.

Un àtom de plata aïllat és inestable i presenta una vida curta, es transforma de nou en ió plata i allibera
l'electró. Però si es produeix l'agregació de diversos àtoms de plata abans que es descomponguin, llavors
es forma un nucli. Quan aquest nucli assoleix una determinada grandària, la grandària del nucli crític, ja
és estable i pot començar a créixer sense problemes fins assolir una mida prou gran per poder iniciar el
revelat; en algunes emulsions s'ha observat que un nucli de dos àtoms ja pot ser estable durant unes hores
o uns dies, però en general s'accepta que calen uns quatre àtoms de plata per formar un nucli revelable.
Aquests nuclis formen els centres d'imatge latent. Aquells punts o zones dels cristalls d'halur de plata on
es formen els nuclis o centres d'imatge latent s’anomenen centres de sensibilitat o centres sensibles.
Aquests centres d’imatge latent actuen com a centres de revelat en el procés de revelat, que serà estudiat
al tema 7.

En el procés de formació dels centres d’imatge latent juga un paper important l'existència d'ions plata
intersticials, els quals tenen més mobilitat i, per tant, permetran formar amb més facilitat els nuclis o
centres d'imatge latent. Una altra possibilitat de formar-se els centres d'imatge latent és que els electrons
alliberats pels anions bromur quedessin atrapats per aquests centres i que llavors els ions plata intersticials
fossin atrets per aquests centres amb la formació de nous àtoms de plata. L'esquema 6.3 indicaria aquest
procés.

     Ag+ X− + fotó -----> Ag+ + X + e-

     e- + centre sensible -------> (e-centre sensible)−

     Ag+ + (e-centre sensible)− -----> Ag-centre sensible

   Esquema 6.3  Formació de la imatge latent

També cal indicar que els àtoms d'halur (o forats positius) formats en el procés difonen des de l'interior
del cristall o des de la seva superfície cap al si de la gelatina. El procés global de formació de la imatge
latent, d'acord amb la teoria de Gurney i Mott, queda indicat a la figura 6.9.

Els centres sensibles no són qualsevol punt del cristall, sinó que es troben generalment en defectes de la
superfície del cristall. Aquesta ubicació és important per al procés fotogràfic ja que llavors els centres
sensibles són més assequibles als agents reveladors. Segons la teoria de Gurney i Mott, el centre d'imatge
latent és sempre negatiu o neutre (ja que l'atrapament de l'electró es creu que és anterior al de l'ió plata).
Altres teories, que no es discutiran aquí, consideren càrregues neutres o positives al centre d'imatge latent.
Aquestes consideracions tenen gran importància en les teories del revelat i de la formació de la imatge
latent.
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    1    2      3

        e-

       e-

Fig. 6.9  Formació de la imatge latent

6.7.2 Efecte dels sensibilitzadors

La sensibilització química s'empra amb la finalitat que la "trampa" d'electrons sigui més efectiva. Per
exemple, la presència de compostos de sofre en l'emulsió permet que es formi sulfur de plata en els
defectes superficials, que augmenta la probabilitat de captura d'electrons i, per tant, afavoreix la fase de
nucleació en la formació de la imatge latent. Els sensibilitzadors de sofre són compostos que contenen
sofre làbil, és a dir, que és fàcil que es perdi un àtom de sofre de la molècula. Generalment es tracta de
sals senzilles, de tiosulfats o bé de compostos orgànics que contenen sofre, com ara la al·liltiourea. Durant
la preparació de l'emulsió, els sensibilitzadors de sofre reaccionen amb els ions plata exposats en els
defectes de la superfície i formen petitíssimes quantitats de sulfur de plata.

Els sensibilitzadors de reducció són substàncies que poden transformar el bromur de plata en plata
mitjançant el segrest d'àtoms de brom. Els àtoms de plata formats en el procés de reducció són eliminats
de la xarxa cristal·lina i formen petits aglomerats en la superfície dels cristalls. Els sensibilitzadors de
reducció són molt menys eficaços que els altres i poden afavorir el revelat dels grans no exposats. A la
pràctica, sols s'empren en les emulsions positives extremament lentes. Uns altres sensibilitzadors químics
molt eficients són els compostos d'or. Aquests s'empren conjuntament amb altres tipus de sensibilitzadors,
especialment els de sofre. Donen lloc a la formació d'or metàl·lic o sulfur d'or en els centres de sensibilitat
formats pels sensibilitzadors de reducció o de sofre.
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6.8 Eficiència de l'emulsió

Els processos que intervenen en la formació de la imatge latent no tenen una eficiència o eficàcia del
100%. Això vol dir que no tots els fotons de llum que arriben a l'emulsió, i que tenen l'energia adequada,
produeixen un àtom de plata. Aquest tipus d'eficiència se l’anomena eficiència quàntica. Això és degut al
fet que la formació de la imatge latent implica una sèrie d'etapes, i en cadascuna d'aquestes hi ha la
possibilitat d'algun altre camí alternatiu, a part del que porta a la formació de la imatge latent. Quan una
reacció o un procés presenta diversos camins o opcions a seguir, estadísticament agafarà el més favorable
o el més probable.

En primer lloc, ens trobem amb la captura de fotons per l'emulsió. No tots els fotons són captats pels
cristalls o grans de material fotosensible (halurs de plata), i alguns d'ells passen a través de l'emulsió.  Per
tal d'augmentar la captura de fotons, amb la qual cosa s'augmenta la sensibilitat de l'emulsió, la mida dels
cristalls ha d'augmentar. Aquest és un fet comprovat ja que la sensibilitat d'un cristall no sensibilitzat
òpticament és directament proporcional al seu volum.

Quan un fotó ha estat captat i ha produït un electró, no tots els electrons formats són capturats pels ions
plata i condueixen a la formació de plata metàl·lica. L'electró pot ser capturat de nou per l'espècie que l'ha
emès, per exemple l'anió bromur, cosa que redueix l'eficiència del procés.

També hi ha maneres de reduir l'eficiència quàntica, les quals solen ser perjudicials. Per exemple, si una
emulsió rep una exposició molt gran, llavors es produeix una saturació d'àtoms de plata en els centres de
revelat, i aquests ja no poden retenir més àtoms de plata. A partir d'aquest moment, tots els fotoelectrons
capturats ho seran en punts interns del cristall, els quals no són fàcilment accessibles al revelat. Si
augmenta encara més l'exposició, els àtoms de plata que existeixen en gran quantitat es recombinen amb
els àtoms de brom per formar de nou bromur de plata; per tant, a alts nivells d'exposició el resultat és que
a més exposició menys plata. Aquest fenomen es coneix com a solarització. A la figura 6.10 es mostra
una corba característica de solarització.

D

Log E

Fig. 6.10  Corba característica de solarització
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6.9 Fallida de la llei de reciprocitat

La llei de reciprocitat o llei de Bunsen-Roscoe estableix que:

      Exposició efectiva = temps ∗ intensitat

Aquesta llei, però, sols és vàlida per a un interval mitjà de temps i intensitats. Per a temps molt curts o
molt llargs, o bé per a intensitats molt baixes o molt altes, és a dir, per a exposicions efectives molt petites
o molt grans, l'acció fotoquímica efectiva és inferior a la indicada per la llei. Aquest fet es coneix com a
fallida de la llei de reciprocitat o fallida de reciprocitat. Cal dir que el rang exacte d’exposició en  què es
produeix aquest efecte dependrà del tipus d’emulsió.

Si la il·luminació és molt intensa, l'emulsió és bombardejada per una gran densitat de fotons i produeix un
gran nombre d'àtoms de plata. Atès que la formació de les taques de la imatge latent és un procés
relativament lent (a escala atòmica), degut a la limitada velocitat de difusió dels ions plata intersticials, si
hi ha un gran nombre d'àtoms de plata es formen molts petits nuclis, els quals no són efectius a l'hora del
revelat. En conseqüència, el nombre de taques de la imatge latent capaces d'iniciar el revelat és inferior al
que s'obtindria amb una il·luminació menys intensa. Aquesta és la fallida de reciprocitat per alta intensitat.
Les emulsions sensibilitzades amb or presenten una fallida menor per a alta intensitat que no pas les
altres.

Si la il·luminació és molt feble, la velocitat de formació d'àtoms de plata és inferior a l'òptima per a
l'agregació d'aquests per formar les taques de la imatge latent. Això és degut al fet que els àtoms que
arriben a la taca també se’n poden disgregar, i si la velocitat d'arribada de nous àtoms no és suficient, no
pot arribar-se a formar una taca estable. Aquesta és la fallida de reciprocitat per baixa intensitat. 

Existeix un mètode d'intensificació de la imatge latent, conegut com a latensificació, que té usos pràctics i
que utilitza la fallida de reciprocitat. Per a exposicions llargues de pel·lícules, degudes a la feble
lluminositat d'un objecte, per exemple en astronomia, la fallida de reciprocitat per baixa intensitat seria
molt negativa. El seu efecte pot reduir-se mitjançant una preexposició de l'emulsió a una llum d'intensitat
suficient per començar a velar-la en un temps d'aproximadament 1/25 de segon. D'aquesta manera, es
provoca la presència d'un petit nombre de nuclis de la imatge latent que incrementa l'eficiència de
l'exposició subsegüent de baixa intensitat. També es pot aconseguir latensificació si l'exposició d'un
objecte ha estat massa curta (de l'ordre de 1/25 segons); la intensificació de la imatge latent s'aconsegueix
amb una exposició subsegüent a una llum molt feble, d’una durada de potser mitja hora, fins a produir el
velat. D'aquesta manera es provoca el creixement dels nuclis formats durant l'exposició inicial.

6.10 Resum

1. Els halurs de plata són uns compostos formats per plata i un element del grup dels halògens, de fórmula
AgX. Els halurs que presenten interès en fotografia són el clorur de plata, AgCl, el bromur de plata,
AgBr, i el iodur de plata, AgI. També s'empren mescles d'halurs, com AgCl+AgBr o AgBr+AgI.

2. Els halurs de plata són compostos iònics, que es presenten com a sòlids iònics cristal·lins.
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3. Els halurs de plata són fotoconductors i fotosensibles. En interaccionar amb la llum es pot produir la
sensibilització, i posteriorment l'ennegriment, degut al procés:
 
     Ag+ X− + llum              Ag+ + X + electró (e-)
     Ag+ + e-             Ag (ennegriment)

4. Els halurs de plata són sensibles al blau, al violat i a l’UV.

5. L'emulsió fotogràfica consisteix en una dispersió de petits cristalls d'halur de plata en gelatina. La
grandària dels cristalls d'halur de plata és de gran importància per a les propietats fotosensibles de
l'emulsió.

6. L'emulsió, però, ha de contenir també altres substàncies, en petites quantitats o traces, per tal de tenir
utilitat pràctica. Aquestes substàncies són els sensibilitzadors.

7. Els sensibilitzadors poden ser de dos tipus: químics i espectrals. Els sensibilitzadors químics són els
que confereixen un augment general de sensibilitat, mentre que els sensibilitzadors espectrals són els que
confereixen la sensibilitat a un ventall més ampli de colors. 

8. L'emulsió fotogràfica es col·loca sobre un suport. El suport més emprat avui dia en negatius és la
pel·lícula plàstica i, per a còpies positives, el paper.

9. En la pel·lícula fotogràfica en B/N actual també poden diferenciar-se altres parts components, que
compleixen unes funcions específiques: una capa superior protectora i una capa inferior amb funcions
antihalo i antibucle.

10. L’empremta de plata que deixa la llum en l'emulsió fotogràfica és la imatge latent, la qual és
imperceptible a simple vista.

11. La teoria més acceptada sobre la formació de la imatge latent és la teoria de Gurney i Mott.

12. Els electrons alliberats pels anions bromur, per efecte dels fotons de llum, són atrapats en un centre
sensible o centre d'imatge latent. Els ions de plata intersticials són atrets cap a aquests centres i en
combinar-se amb els electrons formen els nuclis de plata metàl·lica.

13. Els centres sensibles se situen en defectes de la superfície del cristall d'halur de plata. Els
sensibilitzadors químics contribueixen a la formació de centres sensibles, o en fer-los més efectius.

14. Alguns dels efectes relacionats amb la formació de la imatge latent són l'eficiència, la solarització i la
fallida de reciprocitat.
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6.12 Exercicis

1. Respon cert (C) o fals (F) a les següents proposicions:

1. Els sensibilitzadors espectrals són colorants.
2. Durant la maduració física, els cristalls d'halur de plata disminueixen de mida.
3. Una emulsió amb clorur de plata és més ràpida que una amb bromur de plata.
4. El triacetat de cel·lulosa és menys inflamable que la nitrocel·lulosa.

2. Encercla la lletra de l'opció correcta.

1. La imatge latent és constituïda per:
a. halur de plata   b. imperfeccions      c. plata d. colorants

2. La imatge latent es forma en:
a. la gelatina b. la superfície dels cristalls d'AgX
c. la lent   d. l'interior dels cristalls d'AgX

3. Quina de les propietats següents de l’AgF fa que no sigui utilitzat en fotografia?
a. fotosensible b. soluble en aigua c. sòlid iònic d. sòlid cristal·lí
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4.  La gelatina emprada en fotografia s'obté de:
a. algues marines b. llavors de mostassa
c. mines d. pell i ossos de vedells

5. Quin dels materials plàstics següents no s'empra actualment com a suport de l'emulsió?
a. nitrocel·lulosa b. triacetat de cel·lulosa
c. poliestirè d. polietilenterephtalat

6. Indica quina de les substàncies següents no intervé en la formació de l'emulsió fotogràfica:
a. bromur potàssic b. aigua c. gelatina d. sulfur de plata

7. Indica quina de les substàncies següents pot actuar com a sensibilitzador espectral:
a. al·liltiourea b. isocianina c. clorur sòdic d. clorur de plata

8. Quin dels processos següents en la preparació de l'emulsió és responsable d'un augment en la
sensibilitat d'aquesta?

a. precipitació b. rentat c. extensió d. maduració física
9. Quin dels halurs de plata següents no s'usa en fotografia?

a. AgCl b. AgF c. AgBr d. AgI
10. A quin dels colors següents és sensible el bromur de plata?

a. vermell b. verd c. blau d. groc
11. En mesclar dissolucions de nitrat de plata amb clorur sòdic, en la preparació d'una emulsió,
precipitarà:

a. nitrat sòdic b. clorur de plata c. plata d. res
12. Quin dels materials plàstics següents s'utilitza actualment, de forma general, com a suport de l'emulsió
en pel·lícules?

a. nitrocel·lulosa b. polietilè c. poliestirè d. triacetat de cel·lulosa

3. a) Escriu la reacció fotoquímica que es produeix en un halur de plata. b) Indica a quin tipus de llum són
fotosensibles els halurs de plata. c) Explica breument què fa un sensibilitzador espectral.

4. Dibuixa l'estructura d'una pel·lícula fotogràfica simple, i posa els noms a les diferents parts.

5. Completa les reaccions següents:  1.  AgX + llum UV                ; 2. AgNO3 + KBr                .

6. a) Què és un sensibilitzador químic? b) Posa'n dos exemples.
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7.1 Processos redox i el seu interès fotogràfic

Tal com hem comentat en alguns temes anteriors, moltes de les reaccions implicades en el procés
fotogràfic són reaccions d'oxidació-reducció. Al tema 1 s'ha fet una presentació introductòria i al tema 5
s'ha estudiat la igualació de les reaccions redox. Al tema 6 s'ha vist que aquests processos estan a la base
de la formació de la imatge. Abans, però, de retrobar-los en el procés de revelat, i atesa la gran
importància d'aquest, cal estudiar altres conceptes i fenòmens relacionats amb l'oxidació i la reducció.

Primerament cal aprofundir el fet que en una reacció redox sempre hi ha una substància que s'oxida, el
reductor, i una altra que es redueix, l'oxidant. Representarem aquestes substàncies per RedR i OxR, on el
subíndex indica que són els reactius. Ara bé, semblantment amb el que passava amb els àcids i les bases,
quan un reductor perd electrons es converteix en una espècie pobra en electrons i que, per tant, pot captar-
los en la reacció inversa, mentre que l'oxidant guanya electrons i es converteix en una espècie rica en
electrons que pot cedir-los en la reacció inversa. Dit d'una altra manera, el reductor dóna lloc a un oxidant
conjugat i l'oxidant a un reductor conjugat, que representarem per OxP i RedP, respectivament, on el
subíndex P indica que són els productes de la reacció. La reacció redox general pot representar-se:

                RedR + OxR = OxP + RedP

la qual, com sabem, pot desdoblar-se en dues semireaccions:

 Oxidació   RedR = OxP + n e−

 Reducció   OxR + n e−= RedP
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Anem a posar ara uns exemples. El permanganat potàssic i l'aigua oxigenada reaccionen per donar, en
medi àcid, ions manganès(II) i oxigen. El permanganat actua com a oxidant i oxida l'aigua oxigenada a
oxigen, mentre que el permanganat es redueix a manganès(II). Les semireaccions són:

  oxidació   H2O2  = O2 + 2 H+ + 2 e−

  reducció   MnO4
− + 8 H+ + 5 e− = Mn2+ + 4 H2O

i la reacció global és: 

 5 H2O2 + 2 MnO4
− + 6 H+  = 5 O2 + 2 Mn2+ + 8 H2O

A l'exemple anterior també podem dir que l'aigua oxigenada actua com a reductor i redueix el
permanganat a manganès(II), mentre que ella s'oxida a oxigen. En altres casos, l'aigua oxigenada, posem
per cas, pot actuar com a oxidant, com en l'oxidació del coure a ions coure. Les semireaccions són:

  oxidació   Cu = Cu2+ + 2 e-

  reducció  H2O2 + 2 H+ + 2 e- = 2 H2O

i la reacció global és:

        Cu + H2O2 + 2 H+  = Cu2+ + 2 H2O

En aquests exemples hem pogut observar que una mateixa substància pot actuar com a oxidant o com a
reductor, depenent del procés global, és a dir, depenent de la substància amb què es fa reaccionar. A la
propera secció estudiarem com pot preveure's aquest fet.

7.2 Força dels oxidants i reductors: potencial redox

Tal com hem indicat al punt anterior, un oxidant es comporta com a tal si davant té una substància que pot
oxidar. Per tant, sembla que el fet de classificar una substància com a oxidant o reductor és relatiu i depèn
de "l'adversari". Amb més motiu podem considerar que el concepte d'oxidant fort o feble, o bé de
reductor fort o feble, és també relatiu. Per tant, hem de pensar que, igual com passava amb els àcids i les
bases, hem de buscar una substància de referència respecte a la qual puguem adjudicar a una substància el
qualificatiu d'oxidant o de reductor.

Per conveni, s'ha establert que aquesta substància sigui l'hidrogen o, més ben dit, el parell redox
hidrogen/ions hidrogen, H2/H

+ (en el cas dels àcids i les bases, la substància de referència era l'aigua). Ja
que poden donar-se dues reaccions diferents, la d'oxidació o la de reducció, actualment s’agafa que per a
l'altra substància, o parell redox, tingui lloc la semireacció de reducció. La força amb què aquesta
substància és capaç d'oxidar l'hidrogen pot mesurar-se i es quantifica mitjançant els potencials de
reducció (que s’anomenen així perquè la semireacció que experimenta la substància en el procés anterior
és la de reducció). Aquests potencials es troben tabulats (taula 7.1); en concret, els valors tabulats són els
potencials de reducció estàndard, els quals corresponen a la situació en què les concentracions dels ions
son 1 molar i la temperatura és de 25°C, i que representarem per E°red, i les seves unitats són volts (V). A
les taules es pot observar que a l'hidrogen se li assigna el valor zero.
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Taula 7.1  Potencials de reducció estàndard, a 25°C, d’alguns parells redox

         Parell redox                 Potencial (V)  

 H+ + 1e-  --->  ½ H2  0.0
 Li+ + 1e-  --->  Li -3.05
 Na+ + 1e-  --->  Na -2.71
 K+  + 1e-  --->  K -2.92
 Mg2+ + 2e-  --->  Mg  -2.37
 Ca2+ + 2e-  --->  Ca -2.87
 Al3+ + 3e-  --->  Al -1.66
 Pb2+ + 2e-  --->  Pb -0.13
 Fe3+ + 1e-  --->  Fe2+  0.77
 Fe2+ + 2e-  --->  Fe -0.44
 Cu2+ + 2e-  --->  Cu  0.35
 Ag+ + 1e-  --->  Ag  0.80
 Au3+ + 3e-  --->  Au  1.50
 Zn2+ + 2e-  --->  Zn -0.76
 ½ O2 + 2 H+ + 2e-  --->  H2O  0.68
 Cl2 + 2e-  --->  2 Cl−  1.36
 Br2 + 2e-  --->  2 Br−  1.07
 H2O2 + 2 H+ + 2e-  --->  2 H2O  1.77
Cr2O7  

2− + 14 H+ + 6e-  --->  2 Cr 3+ + 7 H2O    1.33
 MnO4

− + 8 H+ + 5e-  --->  Mn 2+ + 4 H2O  1.51
 [Fe(CN)6]

3− + 1e-  --->  [Fe(CN)6]
4−  0.36

 AgCl + 1e-  --->  Ag + Cl−  0.22

Per exemple, si el potencial de reducció estàndard per al parell redox Cu2+/Cu és +0.35 V, això vol dir
que en condicions estàndard els ions coure(II) oxiden l'hidrogen i es produeixen les reaccions:

  oxidació  H2 = 2 H+ + 2 e-

  reducció  Cu2+ + 2 e- = Cu

La reacció global serà   H2 + Cu2+ = 2 H+ + Cu
 
Si el potencial de reducció estàndard és un valor negatiu, vol dir que en condicions estàndard la
substància s'oxidarà davant l'hidrogen o, més ben dit, davant els ions hidrogen, els quals ara es redueixen
a hidrogen. És a dir, té lloc el procés contrari al que s’esdevé quan el potencial de reducció estàndard és
positiu. Per exemple, el potencial de reducció estàndard per al parell redox Zn2+/Zn presenta el valor de -
0.76 V; això indica que els ions hidrogen oxiden al zinc i que es produeixen les reaccions:

   oxidació  Zn = Zn2+ + 2 e-

   reducció  2 H+ + 2 e- = H2

La reacció global serà  Zn + 2 H+ = Zn2+ + H2



Química fotogràfica bàsica114

El potencial d'oxidació té signe contrari al de reducció. A l'exemple anterior, si el potencial de reducció
estàndard per al parell redox Zn2+/Zn presenta el valor de -0.76 V, llavors el potencial d'oxidació serà de
0.76 V; aquest potencial el podem representar per E°ox (E°ox=−E°red).

7.2.1 Escala de força oxidant i reductora

L'escala de potencials de reducció permet predir el comportament d'una substància enfront d’una altra.
Aquella substància o espècie que presenti un potencial de reducció més positiu serà la que experimentarà
la reducció i, per tant, serà l'oxidant. Si considerem els parells redox Cu2+/Cu i Zn2+/Zn, amb potencials de
reducció 0.35 i -0.76 V, respectivament, podem veure que els ions coure actuaran com a oxidants, oxidant
el zinc, i es produiran les reaccions:

  oxidació    Zn = Zn2+ + 2 e-    E°ox= 0.76 V
  reducció    Cu2+ + 2 e- = Cu    E°red=0.35 V

i la reacció global serà    Zn + Cu2+ = Cu + Zn2+

Vegem ara quin serà l'oxidant i quin el reductor, donats els dos parells redox Ag+/Ag (Eo
red=0.80 V) i

Zn2+/Zn (Eo
red=-0.76 V). Ja que el potencial de reducció dels ions plata és més alt, els ions plata es

reduiran mentre que el zinc s'oxidarà. Les semireaccions seran:

   oxidació    Zn = Zn2+ + 2 e-    E°ox= 0.76 V
   reducció    Ag+ + 1 e- = Ag     E°red=0.80 V

i la reacció global serà    Zn + 2 Ag+ = Zn2+ + 2 Ag  

L'oxidant serà l'ió plata i el reductor el zinc. Aquesta reacció pot emprar-se per a la recuperació de plata
dels banys de fixat. Podem veure que el potencial estàndard de la reacció (Eº=Eºox+Eºred) és molt alt, i
això indica que la reacció estarà molt desplaçada cap a productes.

7.2.2 Dependència amb el pH

En algunes reaccions redox, hi intervé l'ió hidrogen. Si considerem la reducció d'aquest, el potencial per a
la semireacció:

     H+ + e- =1/2 H2

depèn de la concentració d'ions hidrogen de la manera següent (a 25ºC):

 E=Eo − 0.059 log(1/[H+]) =0.059 log[H+] =−0.059 pH

La semireacció de reducció de quinona (Q) a hidroquinona (H2Q) és:

     Q + 2H+ + 2e- = H2Q 
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i el seu potencial de reducció (a 25ºC) serà

                                      [H2Q]                                                [H2Q]
E=Eo − 0.059/2 log (      ) =  Eo − 0.059/2 log (   ) − 0.059 pH
                                     [Q] [H+]2                                              [Q]  

i podem veure que depèn del pH. Per tant, en considerar el potencial redox d'aquest parell cal saber el pH
del medi en què es treballa. Si el pH es fa més bàsic (el pH augmenta), llavors el potencial de reducció
disminueix, o bé podem dir que el potencial d'oxidació augmenta. És a dir, la força del revelador
hidroquinona augmenta en fer el medi més bàsic.

7.3 Fonaments del revelat: acció del revelador. Agents reveladors

El revelat és el procés d'amplificació de la imatge latent mitjançant la deposició de plata en quantitats
proporcionals, en cada punt de l'emulsió, al grau de reacció fotoquímica. Aquesta deposició de plata es
realitza per un procés de reducció dels ions plata a plata metàl·lica, el qual, ben controlat, sols té lloc en
les zones que han estat impressionades per la llum i en grau proporcional a aquesta. L'agent químic que
realitza el procés de revelat, el revelador, ha de ser un reductor enfront dels ions plata.

7.3.1 Tipus de revelat

Ara bé, els ions plata que es reduiran poden provenir de la solució reveladora, i llavors es parla de revelat
físic, o de la mateixa emulsió, i llavors es parla de revelat químic. En el revelat físic, la solució reveladora
conté el revelador i ions plata, els quals són reduïts per l'agent revelador. Aquest procés sols té lloc de
forma apreciable en presència de la plata de la imatge latent, la qual actua com a catalitzador, si es
controlen les condicions (composició, pH, etc) de la solució. L'esquema de les reaccions del procés és:

  Rev-H(sol) + Ag+(sol)  --> Rev(sol) + Ag(emul) + H+(sol)

o millor:

  Rev-H(sol) + Ag+(sol) + Agn(emul) --> Rev(sol) + Agn+1(emul) + H+(sol)

Una característica del revelat físic és que pot tenir lloc després d'eliminar els ions plata de l'emulsió
exposada (fixat) o, més correctament, hem de parlar de l'eliminació de l'halur de plata. Aquest revelat,
però, no s'empra pràcticament mai ja que es prefereix el revelat químic.

En el revelat químic, la solució reveladora conté el revelador, mentre que la plata per formar el negatiu
prové de l'emulsió, dels halurs de plata de l'emulsió. L'esquema del procés és:

   Rev-H(sol) + Ag+(emul) --> Rev(sol) + Ag(emul) + H+(sol)

o millor:

   Rev-H(sol) + AgBr(emul) + Agn(emul) --> Rev(sol) + Agn+1(emul) + HBr(sol)
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La plata es forma principalment en els punts de la imatge latent -analitzarem amb més detall aquest
procés-; en el procés es formen en solució ions hidrogen, els quals són compensats elèctricament pels ions
bromur que abandonen l'emulsió i passen a la dissolució (d'aquesta manera, també es conserva
l’electroneutralitat de l'emulsió). La solució es torna àcida per aquest fet, a no ser que aquests ions
hidrogen siguin neutralitzats per una base forta o per un sistema regulador de pH.

En realitat, el revelat químic es converteix, al llarg del procés, en un revelat mixt, químic i físic, o
almenys no pot considerar-se purament químic, ja que certs ions plata de l'emulsió es dissolen per acció
dels anions complexants que hi ha en la solució reveladora (sulfit, halurs). En els apartats següents ens
centrarem en el revelat químic.

7.3.2 Agent revelador. Tipus

Hem indicat que el revelador ha de ser un reductor enfront dels ions plata, però en el revelat químic hem
d'indicar que ho és enfront dels ions plata presents com a halur de plata en l'emulsió (aquests dos darrers
aspectes fan variar el potencial redox de la reacció). Per tant, el revelador ha de tenir un potencial de
reducció inferior al de l'halur de plata. Aquest potencial ha de ser, d’una banda, prou inferior per tal que
la reacció no s'aturi tan bon punt ha començat (poc desplaçada cap a productes) o fins i tot per tal que
pugui superar eficaçment l'energia d'activació del procés. Però, a la vegada, no pot ser massa inferior ja
que llavors es produiria la reducció de l'halur de plata de tota l'emulsió i es destruiria la imatge. En
definitiva, el potencial de reducció, o la força del reductor, ha d'estar entre uns límits (figura 7.1), la qual
cosa redueix el nombre de substàncies possibles.

  
  1

 
                     A    B     C

Fig. 7.1  El revelat i el potencial de reducció

A la figura 7.1, les dues columnes de l'esquerra representen el potencial de reducció del bromur de plata
exposat (zona ratllada) i no exposat (zona puntejada). El potencial de reducció d'un revelador ha de
situar-se a l'interval 1. Si és massa alt (C), no pot reduir el bromur de plata. Si és massa baix (A), reduirà
tot el bromur de plata. Sols en el cas B, reduirà el bromur de plata exposat però no el no exposat.
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El potencial redox del procés també és marcat per les condicions de la solució reveladora, com ara la
composició, el pH, els agents complexants, la força iònica. El fet que tant l'emulsió com la solució
reveladora siguin sistemes complexos, fa que sigui difícil de predir teòricament uns valors quantitatius
vàlids per al procés de revelat, però el coneixement teòric permet predir qualitativament certs
comportaments i tendències. Davant la falta d'unes prediccions teòriques quantitativament fiables, els
resultats empírics són els que determinen la utilitat o no d'un agent o solució reveladora.

També està comprovat que una solució reveladora que actuï durant un temps llarg acaba reduint tot
l’halur de plata de l'emulsió; això fa pensar que la plata de la imatge latent actua com a catalitzador i, per
tant, afavoreix la reducció de l’halur de plata pròxim a ella. La resta d'halur de plata ha de superar una
barrera inicial ja que cal la formació de nuclis crítics de plata, a partir dels quals pot dipositar-se més
plata.

Els agents reveladors, a més de presentar una força reductora dins uns límits, han de complir també altres
requisits. Han de ser estables en solució, difondre per la gelatina, no han de ser tòxics i finalment han de
ser barats i fàcilment purificables.

Els agents reveladors es poden classificar segons un criteri químic, però també se’n poden fer
classificacions atenent criteris físics. Estudiarem, en primer lloc, la classificació química. En primer lloc,
podem diferenciar entre agents reveladors inorgànics i orgànics. Els agents reveladors inorgànics no
s’empren actualment. Aquests reveladors són sals de metalls, els quals poden presentar ions amb dos
estats d'oxidació diferents, amb l'estat d'oxidació inferior; per exemple, Fe(II) i Fe(III). El desavantatge
d'aquests reveladors és que la forma oxidada pot oxidar de nou la plata revelada en un procés invers al de
revelat; de fet s'estableix un equilibri que fa aturar el revelat:  M2+ + Ag+ <==> M3+ + Ag. L'únic agent
revelador pràctic d'aquest tipus és l'oxalat ferrós, ja que l'espècie oxidada del revelador és inactiva.

Els reveladors orgànics són bàsicament derivats del benzè, els quals contenen la funció alcohol -OH
(fenols), la funció amino -NH2 (derivats de l’anilina) o bé ambdues. Per tant, els reveladors derivats del
benzè es classifiquen en fenols, amines i aminofenols. A la figura 7.2 es donen els noms i l’estructura dels
reveladors principals. A part, hi ha altres agents reveladors amb estructures diferents, com la fenidona (1-
fenil-3-pirazolidona), o bé l'àcid ascòrbic o vitamina C, però aquest no s'empra com a tal. Respecte als
reveladors derivats del benzè, cal veure que quan hi ha dos grups funcionals o més, aquests sempre estan
en posició orto o para, però mai en posició meta.
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Fenols

     hidroquinona            catecol          pirogalol clorohidroquinona

Amines

     p-fenilendiamina        o-fenilendiamina

Aminofenols

  p-aminofenol     metol (el sulfat)       amidol (el clorhidrat)             glicina

Fig.  7.2  Agents reveladors
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7.4 Les solucions reveladores: composició i acció dels diferents components

7.4.1 Composició

En una solució reveladora, a més de l'agent revelador hi ha d'altres components amb funcions diverses.
Els components usuals d'una solució reveladora són: l'aigua com a dissolvent, l'agent revelador, una base
o àlcali, també anomenat activador, un conservador o preservatiu, un antivelador, també anomenat
restringent o moderador (en anglès restrainer), i finalment altres substàncies amb funcions específiques,
com poden ser anticalcaris, enduridors, humectants o alguicides.

Anem ara a estudiar el paper de cadascun d'aquests components i les substàncies que s'empren per a tal fi.
Els agents reveladors ja han estat estudiats en les seccions anteriors, però veurem quin és l'efecte d'algun
dels altres components de la solució sobre ells.

7.4.2 Acció dels components

7.4.2.1 Base o àlcali

L'efecte d'una base o àlcali cal considerar-lo en funció del tipus de revelador. També cal tenir present que
el revelador cedeix electrons, per la qual cosa si s'afavoreix la facilitat d'aquest a cedir electrons
s'afavorirà el revelat. La base o àlcali també s’anomena activador, en el camp fotogràfic.

El fenol és un compost lleugerament àcid, degut a l'efecte de l'anell benzènic, però l'acidesa pot
augmentar quan hi ha presents més grups -OH. De tota manera, la dissociació és feble a no ser que els
posem en un medi bàsic, on llavors la reacció:
 
          Rev-OH + OH− = Rev-O− + H2O

està desplaçada cap a la dreta. L'espècie aniònica formada té una major densitat electrònica (càrrega
negativa) i, per tant, pot cedir més fàcilment els electrons, és a dir, serà un revelador més fort. De fet, els
reveladors fenòlics són actius, generalment, en la forma iònica, per la qual cosa s'empra una base en la
solució reveladora (pH alt o bàsic). Si posem com a exemple la hidroquinona HO-Ph-OH, el primer pas
és la ionització en la solució reveladora bàsica, el qual vindrà seguit per la pèrdua d’electrons durant el
revelat. Les reaccions són:

     OH-Ph-OH + 2 OH− --> −O-Ph-O− + 2 H2O
   hidroquinona

  −O-Ph-O− + 2 Ag+ --> O=Ph=O + 2 Ag
                            quinona

El control del pH de la solució reveladora pot controlar la proporció de revelador ionitzat i, en el cas de
presentar diversos grups -OH, també pot controlar la càrrega de l'ió. En definitiva, es pot controlar la
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força del revelador per tal que sigui més o menys actiu, la qual cosa permetrà controlar certes
característiques del negatiu (contrast, velat, grandària de gra).

L’anilina o les amines en general són compostos lleugerament bàsics; l’anilina és molt menys bàsica que
l'amoníac. La presència de diversos grups amino sobre l'anell benzènic, en posicions o- i p-, fa augmentar
la basicitat. En el cas de les amines, arrencar un hidrogen per tal d'augmentar la densitat electrònica és
molt difícil per raó del seu caràcter bàsic. Per contra, és molt fàcil captar un protó en medi àcid, la qual
cosa fa disminuir la seva densitat electrònica (es forma un catió); per tant, els reveladors amino no poden
emprar-se en medi àcid i solen emprar-se al pH propi del revelador (que gairebé és neutre) o una mica
bàsic, per tal que predomini la forma neutra del revelador, que és la forma activa.

Els agents reveladors aminofenòlics presenten una certa autoionització pel fet que el grup -OH és
lleugerament àcid i el grup amino és lleugerament bàsic. En presència l'un de l'altre, fa que el -OH
s'ionitzi més fàcilment i el protó alliberat és captat pel grup amino. Aquesta ionització, però, és encara
feble. En un medi bàsic s'afavoreix la ionització del grup -OH, per la qual cosa aquests agents reveladors
solen emprar-se en medi bàsic. 

Hem vist que els reveladors fenòlics han de treballar a un pH alt, la qual cosa s'aconsegueix afegint una
base a la solució reveladora. Si la base afegida és forta i en quantitat suficient (pH molt alt=12-13),
llavors tindrem tot o pràcticament tot el revelador en forma ionitzada, amb els protons del revelador
neutralitzats. Però si la base no és prou forta o s'afegeix en petita quantitat, llavors durant el revelat es
formaran protons (vegeu les reaccions generals del procés de revelat) que faran que el pH disminueixi i,
per tant, també la força del revelador. Per evitar aquesta situació, cal emprar una base forta en gran
quantitat, com s'ha discutit abans, o bé emprar un sistema regulador de pH (vegeu el tema 5) que
minimitzi la variació de pH. En realitat, en moltes solucions reveladores s'empra només la sal d'un àcid
feble, com ara el carbonat sòdic; però cal tenir present que a causa de la presència del revelador fenòlic es
forma una petita quantitat de bicarbonat, obtenint ja el sistema amortidor de pH, i durant el revelat, en
formar-se protons, aquests són captats pel carbonat i es transformen en bicarbonat. Si hi ha suficient
carbonat, el sistema amortidor està garantit. Aquesta segona solució es prefereix en la major part de
solucions reveladores, llevat del cas del revelador d'alt contrast, que treballa a un pH alt; llavors ha
d'emprar-se una base forta, com NaOH. Convé tenir present que, en elegir aquesta sal d'àcid feble, cal que
proporcioni un pH prou elevat per tal que el revelador fenòlic sigui actiu. A la taula 7.2 s'indiquen alguns
sistemes amortidors d'ús fotogràfic i els pH a què són efectius.

 Taula 7.2  Reguladors de pH emprats en reveladors fotogràfics

 Fórmula       Nom          pH 

NaOH Hidròxid sòdic 12.0+
 Na3PO4/NaOH Fosfat sòdic/Hidròxid sòdic 11.5-12.0
 Na2CO3/NaOH Carbonat sòdic/Hidròxid sòdic 10.5-12.0
 Na2CO3 Carbonat sòdic 10.0-10.6
 NaBO2 Metaborat sòdic 10.0-10.5
 Na2B4O7/NaOH Bòrax/Hidròxid sòdic   9.5-11.0
 Na2B4O7 Bòrax   9.4-9.6
 H3BO3/Na2B4O7 Àcid bòric/Bòrax    6.8-9.2
 Na2SO3 Sulfit sòdic   7.5-9.0
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Per als reveladors amínics, també cal tenir una solució amortidora per tal que els protons que s'alliberin en
el procés no facin disminuir el pH i inactivar el revelador. A l'hora d'escollir el sistema amortidor cal
pensar que ha de proporcionar un pH neutre o lleugerament bàsic, per tal de tenir la forma activa del
revelador amínic.

7.4.2.2 Conservant

Com que l'agent revelador de la solució reveladora estarà en contacte amb l'oxigen de l'aire, que és un
oxidant, es produiria l'oxidació d'aquell. Aquesta reacció ha d'evitar-se per tal que la solució reveladora
conservi la seva activitat. La reacció també es donaria per efecte de l'oxigen dissolt en l'aigua de la
dissolució. Aquest últim podria eliminar-se abans de la preparació de la dissolució i també durant el seu
ús amb mètodes físics, però implicaria el muntatge de sistemes massa complexos. L’opció que s'adopta és
afegir una substància que actuï  per evitar el procés citat i, per tant, conservi la solució. A la vegada,
aquesta substància no ha de fer variar sensiblement les característiques de l'agent revelador. La substància
més emprada com a conservador és el sulfit sòdic, que ha d'emprar-se a una concentració alta. El sulfit en
concentració elevada afavoreix el revelat físic.

El sulfit evita la coloració dels productes del revelador. Els reveladors típics (llevat de la fenidona), com
la hidroquinona o el metol, un cop oxidats presenten l’estructura quinonoide, la qual provoca que el bany
revelador agafi color marró. En presència de sulfits, aquesta estructura reacciona ràpidament i dóna lloc a
l'entrada d’un grup sulfònic a l'anell benzènic. L'acció reveladora de la fenidona té lloc de manera diferent
i no té lloc la sulfonació. L'esquema de la reacció per a la hidroquinona seria:

1          2
             
         revelat    sulfonació

       (marró)

L'etapa 2 és molt més ràpida que la 1 i, per tant, la concentració de quinona resta molt baixa. El metol i el
p-aminofenol experimenten reaccions similars.

De vegades, els agents reveladors fenòlics es mantenen en solució àcida per augmentar més l'estabilitat de
la solució, la qual es torna alcalina només quan ha d'emprar-se. En aquests casos, en lloc d'emprar el sulfit
sòdic, que dóna un pH lleugerament bàsic, s'empra el metabisulfit potàssic o disulfit potàssic, K2S2O5, que
dóna un pH lleugerament àcid.

7.4.2.3 Restringent o antivelador

Les solucions reveladores porten quasi sempre una certa quantitat d'un halur, generalment halur potàssic
al 0.1%. La funció d'aquest és d'antivelador, és a dir, d’evitar el revelat dels grans de l'emulsió no
exposats. Per al cas dels halurs de plata, es podria pensar que l'efecte antivelador és degut a l'acció de
l'halur en solució sobre l'equilibri de la reacció de revelat, desplaçant-lo cap a l'esquerra:

  Rev-H + AgBr(emul) + Agn(imatge latent) <==> Rev + Agn+1 + H+ + Br−

OHHO

SO3
-

OHHO
=O=O
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la qual cosa provocaria una disminució de la força del revelador que tindria més dificultats per revelar els
grans no exposats. Aquesta explicació, però, no sembla massa correcta, ja que es fonamenta només en
criteris termodinàmics, quan el procés de revelat presenta un mecanisme complex, com ja hem vist. A
més, hi ha altres substàncies, generalment orgàniques, que actuen com a antiveladors, que no poden
ajustar-se a l'explicació anterior.

L'acció dels antiveladors sembla que es produiria en l'etapa d'adsorció del revelador sobre els grans
d'halur de plata, i hi ha alguns fets que sembla que donen suport a aquesta explicació. O bé els anions
bromur, o bé els antiveladors orgànics, s'adsorbirien sobre els grans d'halur de plata. En el cas de l'anió
bromur, això faria augmentar la càrrega negativa sobre el gra, la qual cosa dificultaria l'adsorció del
revelador en les zones on no hi hagués imatge latent i, per tant, dificultaria el revelat dels grans no
exposats. L'efecte del bromur és més efectiu quan la forma activa del revelador presenta càrrega negativa,
essent més gran quant més alta és aquesta càrrega. El bromur és efectiu amb la hidroquinona, però poc
efectiu amb la fenidona. Els antiveladors orgànics són bàsicament compostos cíclics que contenen àtoms
de nitrogen en anells pentagonals units a un anell benzènic, com el benzotriazol o el 1-fenil-5-
mercaptotetrazol. S'empren sovint en solucions reveladores de fenidona, però també amb els altres
reveladors. L'acció d'aquestes substàncies seria degut també a una adsorció preferencial sobre els grans no
exposats que sobre la imatge latent; també podrien actuar formant compostos molt insolubles amb els ions
plata.

7.5 Tipus de reveladors. Mescles d'agents reveladors

7.5.1 Reveladors ràpids i lents

Una classificació química dels agents reveladors ha estat feta en la secció anterior. Anem ara a classificar-
los segons la seva cinètica de revelat i segons les característiques del negatiu. Els reveladors, quan entren
en contacte amb l'emulsió, presenten un temps en què no sembla haver-hi revelat: és el període
d'inducció. El període d'inducció depèn lògicament de l'agent revelador, però també d'altres factors com
la composició de la solució reveladora, dels grans de l'emulsió i de l'estructura de la gelatina. Un cop s'ha
iniciat el revelat, aquest progressa a una velocitat que també depèn de diversos factors, similars als abans
citats. El fet que un revelador sigui lent o ràpid depèn del conjunt de les dues fases, del temps d'inducció i
de la velocitat posterior de revelat. Més pròpiament hauríem de parlar de solucions reveladores lentes o
ràpides, ja que és la formulació de la solució reveladora la que en determina el comportament cinètic, i no
sols l'agent revelador; un mateix agent revelador emprat en diferents composicions i amb diferents
additius pot actuar com a revelador lent o ràpid. Les substàncies que retarden o acceleren el revelat
s’anomenen, respectivament, retardadors o acceleradors del revelat.

S'ha observat que els agents reveladors amb càrrega nul·la no presenten període d'inducció, mentre que
aquells amb càrrega negativa presenten períodes d'inducció que augmenten amb la càrrega. En aquests
agents reveladors carregats negativament, que són bàsicament els agents reveladors fenòlics o
aminofenòlics, es pot accelerar el revelat amb substàncies carregades positivament. També s'ha observat
que els reveladors que presenten un període d'inducció llarg, com la hidroquinona o el pirogalol, un cop
iniciat el procés de revelat produeixen la màxima quantitat de plata en les zones fortament exposades, la
qual cosa donaria un gran contrast o definició.
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7.5.2 Mescles d'agents reveladors

Actualment, a la pràctica, rarament s'empren solucions reveladores amb un únic agent revelador, sinó que
generalment s'empra una mescla de dos agents reveladors, o més. La mescla de dos agents reveladors
proporciona avantatges que cap dels dos agents reveladors pot donar per si sol; però, a més, la mescla
d'agents reveladors presenta l'efecte de superadditivitat, és a dir, la força reductora de la mescla és més
alta que la suma de les forces reductores dels components. Les mescles més usuals són les de metol-
hidroquinona, que es designen per MQ (vegeu el revelador universal MQ, o el Kodak D-76 o el D-163, a
l'annex), i les de fenidona-hidroquinona, que es designen per PQ o FQ (vegeu el  revelador universal PQ a
l'annex). Aquest efecte de superadditivitat es creu que és degut a una regeneració d'un dels agents
reveladors per l'altre. En les mescles indicades, la fenidona o el metol actuen com a reveladors de
l'emulsió, i llavors el producte de la seva oxidació és reduït per la hidroquinona, i es regeneren aquells. I
aquest mecanisme ve avalat pel fet que únicament la hidroquinona es consumeix tan ràpidament com té
lloc el procés, mentre que la concentració de l'altre component disminueix lentament mentre hi hagi
hidroquinona.

Es creu, però, que el revelat amb metol-hidroquinona no és del tot regeneratiu com el de la fenidona-
hidroquinona, i en el procés es consumeix una part del metol. Un avantatge addicional de la mescla
fenidona-hidroquinona és que, com que la fenidona és insensible al bromur addicionat com a antivelador,
permet que el revelat continuï fins i tot després que la concentració de bromur en solució hagi augmentat,
per raó del procés de revelat, a uns nivells en què la mescla metol-hidroquinona ja no seria activa. Això
suposa un estalvi econòmic important.

7.5.3 Reveladors de gra fi i reveladors d'alt contrast 

En l'emulsió fotogràfica es produeix una difusió de la llum durant l'exposició, per diversos factors: 1)
reflexió en la superfície dels cristalls d'halur de plata, 2) efectes de refracció, 3) efectes de dispersió de la
llum per la característica granular o particulada de l'emulsió, i 4) difracció deguda a la naturalesa
ondulatòria de la llum. Els dos primers són molt importants en les emulsions de gra gros, mentre que els
dos últims ho són en les emulsions de gra fi. L'efecte d'aquests fenòmens de difusió és fer borrosa la
imatge òptica enregistrada sobre l'emulsió; per tant, la imatge final és menys nítida que la que s'obtindria
projectada sobre una superfície sense problemes de difusió. En conseqüència, es produeix una manca de
nitidesa en la imatge com a conseqüència de l'emulsió fotogràfica. La nitidesa pot millorar-se a partir de
l'estructura de l'emulsió, però també amb el revelat. Aquests aspectes de nitidesa de la imatge van més
enllà del propòsit d'aquesta obra.

Un altre aspecte relacionat amb la imatge és que els cristalls o grans d'halur de plata estan distribuïts a
l'atzar en la gelatina, i això influeix en el que es coneix com a gra d'imatge. Una ampliació de la imatge
denota una estructura granular. Però el gra d'imatge no sols depèn de l'emulsió sinó també d'altres factors,
entre els quals es troba el revelat, el tractament posterior del negatiu o el paper de còpia.

La finalitat principal del revelador de gra fi és reduir l'acumulació de grans. Això s'aconsegueix amb un
revelat parcial, de manera que cada gra exposat es converteixi en una sola partícula de plata.
Inevitablement, el revelat parcial dóna una densitat d'imatge insuficient, si no es compensa amb un
augment del temps d'exposició. Quasi tots els reveladors de gra fi redueixen la sensibilitat de l'emulsió. El
revelador clàssic de gra fi es basa en MQ o PQ, però redueix la seva activitat emprant un medi poc bàsic,
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amb l'ús de bòrax o metaborat sòdic en comptes del carbonat sòdic. Un altre tipus de revelador de gra fi
són els que contenen dissolvent d'halur de plata, com el sulfit sòdic, en gran concentració. En dissoldre
l'halur de plata es redueix el gra, a la vegada que els ions plata passen a la solució i llavors es produeix un
revelat físic, el qual proporciona un gra més fi que el revelat químic. També poden emprar-se reveladors
poc actius, però llavors el temps de revelat s'allarga molt. Un estudi més aprofundit d'aquests reveladors
es deixa per a obres més avançades. Exemples de reveladors de gra fi o de baixa alcalinitat són el Kodak
D-76, el Technidol i el revelador universal PQ (vegeu l’annex) o el Ilford ID-11.

La majoria d'agents reveladors de gran definició o contrast contenen un agent revelador molt enèrgic
(generalment metol en concentració baixa, o bé pot emprar-se hidroquinona) i a un pH alt (emprant
hidròxid sòdic). La majoria dels agents reveladors de gran definició utilitzen el denominat efecte
d'adjacència o efecte "mackie line". Aquest és conseqüència de fenòmens de difusió durant el revelat; la
velocitat en què el revelador en zones d'alta densitat d'imatge es torna més ric en bromurs i menys ric en
agents reveladors és més gran que en una regió de baixa densitat d'imatge. Si les dues regions són
adjacents es produeix la difusió de revelador de la zona de baixa densitat a la d’alta, i la difusió de bromur
de la zona d'alta densitat a la de baixa. D'aquesta forma, es disminueix o suprimeix el revelat en la zona
de baixa densitat però augmenta en la d'alta densitat, fet que augmenta el contrast o definició. Aquest
efecte es combina amb una baixa concentració de revelador i amb molt poca o nul·la addició de bromur a
la solució reveladora. També és important no agitar en excés la solució reveladora per tal d'afavorir els
efectes d'adjacència. Les pel·lícules que s'adapten millor als reveladors de gran definició solen ser de gra
fi o de contrast moderat. Un exemple de revelador d'alt contrast és el Kodak D-8 (vegeu l’annex).

7.6 Factors que afecten el revelat

El grau de revelat depèn d'una sèrie de factors, els quals han de controlar-se per tal d'obtenir uns negatius
o unes còpies de qualitat, amb una densitat i una gradació de la imatge correctes. Aquests factors poden
classificar-se en físics o químics.

Els factors físics que s’han de controlar són el temps de revelat, la temperatura i l'agitació del revelador.
Els factors químics que s’han de controlar són els que afecten els canvis de concentració en la solució
reveladora, com ara l'efecte de dilució, l'efecte de l'ús o el de reposició (especialment aquest últim en
laboratoris automatitzats) o els que afecten les condicions del medi de reacció, com són el pH. També cal
considerar l'estat en què es troben les dissolucions (conservació), ja que amb el temps poden deteriorar-se
i, per tant, les concentracions dels reactius canviarien.  Un altre factor que afecta el revelat és, lògicament,
la pròpia naturalesa del revelador.

Factors físics

Mitjançant les corbes sensitomètriques (figura 7.3) pot observar-se l'efecte del temps de revelat sobre la
densitat. A més dels altres factors indicats anteriorment, el temps de revelat depèn també del temps
d'exposició, del grau de densitat que vol obtenir-se en la imatge, i del tipus d'emulsió i de revelador. Les
corbes sensitomètriques han de realitzar-se, doncs, en unes condicions controlades i per a cada parella
emulsió-revelador. A partir d'elles pot obtenir-se el temps de revelat i d’exposició per tal que la imatge
presenti una densitat determinada.

La velocitat de les reaccions químiques augmenta amb la temperatura, i el revelat n'és un cas particular. A
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la figura 7.4 es mostra la influència de la temperatura, mantenint constant el temps de revelat i altres
factors, sobre la corba sensitomètrica. Un augment de temperatura no sols afecta la velocitat de la reacció
química de revelat, sinó que també afecta la velocitat amb què les dissolucions difonen a través de la
gelatina i també els equilibris d'ionització en dissolució. Això fa que la influència de la temperatura sigui
un xic complexa i que calguin uns tests per determinar el grau exacte d'aquesta influència.  També s'ha de
tenir en compte que a partir d'una certa temperatura pot deteriorar-se ràpidament algun dels components
de la solució reveladora o canviar notablement les característiques de l'emulsió, per la qual cosa un
increment en la temperatura no sempre serà beneficiós. En general, per al cas del revelat en B/N la
temperatura de revelat estàndard sol ser de 20°C, però depenent de les condicions tècniques de què es
disposi, no hi ha cap problema per treballar a temperatures lleugerament per sobre o per sota d'aquesta
temperatura, només caldrà tenir-ho en compte a l'hora de controlar el temps de revelat.

                   densitat

       7 min

  5 min

   3 min

       Log (exposició)

Fig 7.3  Efecte del temps de revelat sobre la densitat

         Densitat 24ºC

    20ºC

    15ºC

      Log (exposició)

Fig 7.4  Influència de la temperatura sobre el revelat
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L'agitació és un altre factor important que cal controlar. Si no hi ha agitació en el bany de revelat, es
forma una capa estàtica sobre l'emulsió que es va esgotant en revelador a la vegada que s'enriqueix en
bromur (recordeu la reacció del revelat), que és un agent restrenyedor del procés. En conseqüència, la
velocitat de revelat disminuirà. L'agitació també assegura que la velocitat amb què es produeix el revelat
sigui uniforme a tota la superfície de l'emulsió. L'agitació és especialment important en els primers
moments del revelat.

Factors químics

L'efecte de dilució fa disminuir la concentració i llavors la dissolució és menys activa o efectiva, i en el
cas d'un revelador trigarà més temps a produir la mateixa densitat en el negatiu o la còpia. Per contra, un
augment de concentració faria la dissolució més activa. Errors de dilució o de concentració poden
produir-se en la preparació de les diferents dissolucions del procés de revelat.

Al laboratori fotogràfic, les dissolucions s'empren per revelar més d'una pel·lícula o més d'una còpia.
Amb l'ús, la concentració i l'estat general de la dissolució canvien. Els reactius que intervenen en el
procés es van esgotant, a la vegada que augmenta la concentració dels productes de reacció. Aquest efecte
d'ús ha de considerar-se en la formulació de les dissolucions per tal que no modifiqui apreciablement els
resultats fins passat un cert temps d'ús. L'estat d'una solució reveladora pot deteminar-se amb tests
sensitomètrics. Els temps de vida de les dissolucions solen ser especificats pels fabricants i són orientatius
ja que han estat obtinguts en unes determinades condicions.

La forma en què es realitza tot el procés de revelat també influeix en l'estat i en la vida de les
dissolucions. Si en passar l'emulsió d'un bany a un altre no es deixa escórrer, llavors s'arrossega dissolució
provocant, per una part, que puguin processar-se menys negatius o còpies, i, per altra banda, es
produeixen una contaminació i un efecte de dilució en la dissolució receptora. Per exemple, si s'arrossega
revelador cap al bany d'atur, l'agent revelador consumeix àcid per passar a la forma protonada inactiva,
però també la base que és present en el revelador consumirà àcid en el procés de neutralització; per tant,
com més revelador es transfereixi al bany d'atur, més rapidament s'esgotarà aquest.

En el processat de grans quantitats de pel·lícula o paper fotogràfic, especialment en processos
automatitzats, cal reposar algun dels reactius que es van esgotant. Aquesta operació cal realitzar-la
acuradament per tal de mantenir unes condicions pràcticament constants durant tot el temps i, per tant,
que els resultats obtinguts siguin correctes. Això pot implicar un control de l'estat de les dissolucions
realitzant tests que permetin determinar el grau de reposició adequat a cada instant.

7.7 Aturada del revelat i solucions d'atur

Immediatament després del procés de revelat, s'ha de procedir a aturar-lo, per a la qual cosa s'empra una
solució d'aturada, ja que el fet de treure simplement l'emulsió de la solució reveladora no detura
immediatament el revelat. Dins l'emulsió i en la capa superficial de solució que s'arrossega existeix prou
revelador per tal que el revelat continuï. L'emulsió se submergeix en una solució d'atur, la qual conté un
àcid, generalment l'àcid acètic, a una concentració entre l’l i el 3%, o el metabisulfit sòdic al 5%. Ja que la
majoria d'agents reveladors requereixen unes condicions alcalines per a ser actius, quan se submergeix en
el bany o solució d'atur l'agent revelador es fa inactiu i el revelat s'atura. Si no pot emprar-se una solució
àcida, és possible emprar una solució de bromur potàssic no massa concentrada, la qual realitza un efecte
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restringent, similar al d'antivelat, que permet aturar el revelat fins i tot en condicions dèbilment alcalines.

Si no es disposa d'aquestes substàncies, la manera de d’aturar el revelat, encara que menys eficient, seria
rentar ràpidament l'emulsió amb aigua corrent; aquesta solució, però, sols funcionaria bé amb banys de
revelat no massa bàsics. També cal recordar, per a situacions d'emergència, que el vinagre és
pràcticament una solució d’àcid acètic, i com que conté entre un 3 i un 6% de l’àcid pot emprar-se diluït a
la meitat.

El bany d'atur també evita la formació de taques a la superfície de l'emulsió degudes a l'oxidació del
revelador per l'oxigen de l'aire; per altra banda, també evita que la base que porta el revelador afecti
l'acció del fixador, en especial la dels fixadors enduridors. El bany d'atur també redueix la dilatació de la
gelatina. La concentració en àcid acètic del bany d'atur no pot ser massa alta, ja que llavors podria afectar
el suport de paper i fer-lo més fràgil, i per altra banda podria reaccionar amb el carbonat sòdic d'alguns
reveladors i provocar la formació de bombolles de diòxid de carboni en l'emulsió.

7.7.1 Control del bany d'atur

La neutralització de la base del revelador per l'àcid del bany d'atur fa que aquest bany s'esgoti i perdi la
seva eficàcia. Per controlar l'estat del bany d'atur se’n pot controlar el pH. Una forma pràctica és la que
han adoptat la majoria de fabricants en introduir un indicador de pH en el bany, el qual canvia de color
quan comença a esgotar-se. Generalment, un bany d'atur recent preparat té un pH al voltant de 3.5, mentre
que un bany amb pH al voltant de 5.5 pot considerar-se esgotat.

Per exemple, a la taula 5.2 (tema 5) observem que el blau de bromocresol vira de groc a blau entre els
valors de pH de 3.8 i 5.4, interval que conté el pKa de l’àcid acètic (igual a 4.7). Altres indicadors amb
viratges propers a l’anterior són el roig de metil (4.2-6.2) o el taronja de metil (3.1-4.4); el taronja de
metil, en virar a pH inferiors, indicaria un esgotament prematur del bany, mentre que el roig de metil vira
a pH superiors, quan l’esgotament és més acusat; l’ús d’un indicador o altre pot dependre del grau
d’esgotament que es permeti al bany.

7.8 Resum

1. En una reacció redox, sempre hi ha una substància que s'oxida, el reductor, i una altra que es redueix,
l'oxidant. Una mateixa substància pot actuar com a oxidant o com a reductor, depenent de la substància
amb què es fa reaccionar.

2. La força amb què una substància és capaç d'oxidar l'hidrogen pot quantificar-se mitjançant els
potencials de reducció. Aquests potencials es troben tabulats. El potencial d'oxidació té signe contrari al
de reducció.

3. L'escala de potencials de reducció permet predir el comportament d'una substància enfront d’una altra.
Aquella substància o espècie que presenti un potencial de reducció més positiu és la que experimentarà la
reducció.

4. En algunes reaccions redox, hi intervé l'ió hidrogen, llavors el potencial de reducció corresponent
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depèn del pH. Per exemple, la força del revelador hidroquinona augmenta en fer el medi més bàsic.

5. El revelat és el procés de deposició de plata mitjançant un procés de reducció dels ions plata a plata
metàl·lica. L'agent químic que realitza el procés de revelat, el revelador, ha de ser un reductor enfront dels
ions plata.

6. Els ions plata que es reduiran poden provenir de la solució reveladora, i llavors es parla de revelat físic,
o de la mateixa emulsió, i llavors es parla de revelat químic.

7. Els agents reveladors es poden classificar en agents reveladors inorgànics i orgànics. Els agents
reveladors inorgànics són sals de metalls, com les de ferro(II).

8. Els reveladors orgànics són bàsicament derivats del benzè i es classifiquen en fenols, amines i
aminofenols. A part, hi ha altres agents reveladors, com la fenidona.

9. En una solució reveladora, a més de l'agent revelador hi ha d'altres components amb funcions diverses.
Els components usuals són: l'aigua com a dissolvent, l'agent revelador, una base o àlcali, un conservador o
preservatiu, un antivelador i finalment altres substàncies amb funcions específiques, com poden ser
anticalcaris, enduridors, humectants o alguicides.

10. El conservador típic és el sulfit sòdic i un exemple d'antivelador és el bromur potàssic. La base o
àlcali dependrà del tipus de revelador.

11. El fet que un revelador sigui lent o ràpid depèn del conjunt de dues fases: el temps d'inducció i la
velocitat posterior de revelat.

12. La mescla d'agents reveladors presenta l'efecte de superadditivitat. Les mescles més usuals són les de
metol-hidroquinona, MQ, i les de fenidona-hidroquinona, PQ.

13. Un revelador de gra fi redueix l'acumulació o la grandària dels grans. El revelador clàssic de gra fi es
basa en MQ o PQ, però reduint la seva activitat emprant un medi poc bàsic. Altres tipus de reveladors de
gra fi són els que contenen dissolvent d'halur de plata, com el sulfit sòdic, en gran concentració.

14. La majoria d'agents reveladors de gran definició o contrast contenen un agent revelador molt enèrgic i
a un pH alt.

15. Immediatament després del procés de revelat, s'ha de procedir a aturar-lo, per a la qual cosa s'empra
una solució que conté un àcid, generalment l'àcid acètic a l’1 o 2%. 

16. El grau de revelat depèn d'una sèrie de factors, que poden classificar-se en físics o químics. El factors
físics són el temps de revelat, la temperatura i l'agitació. Els factors químics són els que afecten els canvis
de concentració, com ara l'efecte de dilució, l'efecte de l'ús o el de reposició, o els que afecten les
condicions del medi de reacció, com ara el pH. També cal considerar l'estat en què es troben les
dissolucions. Un altre factor que afecta el revelat és, lògicament, la pròpia naturalesa del revelador.
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7.10 Exercicis

1. Encercla la lletra de l'opció correcta a les qüestions següents:

1. En un medi bàsic, quin dels reveladors següents presentarà un temps d'inducció més baix?
 a. hidroquinona      b. fenidona  c. metol        d. Pirogal·lol
2. En un revelador fenòlic, quin dels pH següents permetrà tenir un revelador d'alt contrast?
  a. pH=12      b. pH=10    c. pH=8      d. pH=6
3. Quina de les parelles de compostos següents presenta un efecte de superadditivitat en el revelat?
  a. metol, sulfit sòdic     b. hidroquinona, sulfit sòdic
  c. metol, hidroquinona     d. hidroquinona, hidròxid sòdic
4. Quin dels oxidants següents és més fort?

a. Zn2+, E°(Zn2+/Zn)=-0.76 V   b. Cu2+, E°(Cu2+/Cu)=0.35 V
c. MnO4

−, E°(MnO4
−/Mn2+)=1.49 V d. Ag+, E°(Ag+/Ag)=0.80 V

5. Quin dels reveladors següents és de tipus amínic?
a. metol b. hidroquinona c. p-aminofenol d. p-fenilendiamina

6. Quina de les substàncies següents s'utilitza en un bany d'atur?
a. amoníac b. àcid clorhídric c. àcid acètic d. clorur amònic

7. Quina de les substàncies següents actua com a conservant en el revelador?
a. gelatina b. bromur potàssic c. tiosulfat sòdic d. sulfit sòdic
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2. Respon cert (C) o fals (F) a les proposicions següents:

1. La velocitat de revelat augmenta en augmentar la temperatura.
2. Els ions coure són capaços d'oxidar la plata metàl·lica.
   (Potencials de reducció E°(Cu2+/Cu)=0.35 V, E°(Ag+/Ag)=0.80 V)
3. Un agent revelador és un agent oxidant de la plata.
4. El metol és un revelador de tipus aminofenòlic.
5. Una barreja dels dos reveladors hidroquinona i fenidona és menys activa que cadascun per separat.
6. Un revelador d'alt contrast presenta un pH molt bàsic.
7. Un revelador amb un elevat contingut en sulfit sòdic proporciona un cert grau de revelat físic.
8. L'anió bromur actua com un activant del revelat.

3. Donada la reacció  Ag+ + Fe2+ = Ag + Fe3+  i les dades E°(Ag+/Ag)=0.80 V, E°(Fe3+/Fe2+)=0.77 V, a)
escriu la semireacció d'oxidació; b) escriu la semireacció de reducció; c) indica quin serà l'oxidant i quin
el reductor, d) comenta per a què pot utilitzar-se la reacció.

4. Relacioneu els agents reveladors de la 1ª columna amb el tipus al qual pertanyen, en la 2ª columna.

 agent revelador            tipus
 pirogal·lol              
 fenidona                   fenols

metol                      amines
 hidroquinona               aminofenols
 p-fenilendiamina          altres

5. Indica 5 components d'una solució reveladora, la seva funció, i posa un exemple de cadascun d’ells.

6. a) Escriu la reacció que té lloc en el procés de revelat químic. b) Diferencia entre revelat físic i revelat
químic.

7. Indica dos factors que afecten la velocitat de revelat.

8. Completa i iguala les reaccions següents: 1) HO-Ph-OH +  NaOH   -->   ; 2) Ag+ +  Zn  ---> .

7.11 Annex: Composició d'alguns reveladors

Revelador D-72 Kodak

 Aigua (50°C)  500 mL
 Agent revelador Kodak Elon    3.0 g
 Sulfit sòdic anhidre 45.0 g
 Hidroquinona 12.0 g
 Carbonat sòdic monohidrat 80.0 g
 Bromur potàssic    2.0 g
 Aigua fins a completar      1 L
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Revelador Kodak D-23

 Aigua (entre 38 i 52°C)  700 mL
 Metol   7.5 g
  (sulfat de N-metil-p-aminofenol)
 Sulfit sòdic anhidre  100 g
 Aigua fins a completar      1 L

Revelador universal MQ

 Aigua     1 L
 Metol     2 g
 Sulfit sòdic anhidre   35 g
 Hidroquinona     5 g
 Carbonat sòdic anhidre      25 g
 Bromur potàssic         1 g

Revelador universal PQ

 Sulfit sòdic anhidre 100.0 g
 Hidroquinona     5.0 g
 Fenidona     0.2 g
 Bòrax     3.0 g
 Àcid bòric     3.5 g
 Bromur potàssic      1.0 g
 Aigua     1.0 L

Revelador Kodak D-76

 Metol     2 g
 Hidroquinona     5 g
 Bòrax     2 g
 Sulfit sòdic anhidre 100 g
 Aigua fins a completar     1 L

Revelador Kodak D-8

 Hidroquinona    22 g
 Sulfit sòdic anhidre    45 g
 Hidròxid sòdic    19 g
 Bromur potàssic       15 g
 Aigua fins a completar     1 L
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Revelador D-163 (per a còpies)

 Metol    2.2 g
 Hidroquinona     17 g
 Sulfit sòdic anhidre     75 g
 Carbonat sòdic anhidre          65 g
 Bromur potàssic       2.8 g
 Aigua fins a completar       1 L

Revelador Technidol

 Fenidona    1.5 g
 Sulfit sòdic     30 g
 Aigua fins a completar       1 L
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