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8.1 El fixat

8.1.1 Fonaments del fixat: complexació

Un complex o compost de coordinació consta d’un àtom o ió metàl·lic unit a molècules neutres o anions,
anomenats lligands, per enllaços covalents. El representem de forma genèrica per MLn; per exemple,
[Ag(NH3)2]

+, [Ag(S2O3)2]
3−, [Fe(CN)6]

3−. Al tema 4 s’ha estudiat la seva formulació i nomenclatura. La
formació d'un complex en solució respon a un equilibri entre els ions i el complex que representarem per
M + nL <==> MLn, amb una constant d'equilibri, anomenada constant de formació:

            [MLn]
  Kf =
           [M] [L]n

Moltes vegades es considera l'equilibri invers de dissociació  MLn <==> M + nL, i la constant respectiva
és la constant d’inestabilitat o de dissociació:

      [M] [L]n

 Ki=1/Kf =
                    [MLn]

El procés de formació del complex, o la seva dissociació, en dissolució pot considerar-se un procés en
etapes, tal com s'indica a l’esquema següent (no es consideren les càrregues):
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   M + L = ML      K1=[ML]/[M][L]
  ML + L = ML2     K2=[ML2]/[ML][L]
 ............
 MLn-1 + L = MLn   Kn=[MLn]/[MLn-1][L]

Cadascun d'aquests equilibris presenta una constant, i el predomini d'una de les espècies complexades
sobre les altres depèn de la concentració de lligand i del valor de les constants Kj. En augmentar la
concentració de lligand s'afavoreix que hi predominin els complexos amb un nombre de lligands més alt,
lògicament per un efecte de desplaçament dels equilibris. A la taula 8.1 s'indiquen les constants
d'inestabilitat de diferents complexos. En el procés fotogràfic, els complexos que forma la plata(I) són
els més importants. Com a lligands o complexants de plata són útils els anions tiosulfat i els anions
cianur; altres complexants són l'amoníac, la tiourea, els halurs, el tiocianat i el sulfit. Els complexos
també s'utilitzen per eliminar o segrestar cations metàl·lics de la solució quan aquests siguin molestos,
com per exemple els cations calci o magnesi que precipitarien amb els anions carbonat de certes
solucions reveladores.

Taula 8.1. Constants d'inestabilitat de certs complexos a 25°C

 Complex   Ki

 [Ag(NH3)2]
+ 6.2 10-8

 [Ag(CN)2]
− 4.5 10-19

 [Ag(CNO)2]
− 1.0 10-5

 [Ag(S2O3)2]
3− 3.5 10-14

 [AgBr4]
3− 1.8 10-9

 [Ca(EDTA)]2− 2.7 10-11

 [Fe(CN)6]
3− 1.0 10-24

 [Fe(CN)6]
2− 1.0 10-31

 [Mg(EDTA)]2− 2.0 10-9

8.1.2 Solucions de fixat

Després del revelat i de l'aturada del revelat, i per tal de no modificar la imatge obtinguda en l'emulsió,
quan aquesta sigui observada a la llum, cal eliminar la resta d'halur de plata no revelat de l'emulsió.
Aquest procés s'anomena fixat. Per tal d'eliminar l'halur de plata ens en cal un dissolvent que arrossegui
l'halur a la dissolució. Per tal d'aconseguir això s'empren generalment sals, els anions de les quals formen
complexos amb l'ió plata. Com a lligands o complexants de plata són útils els anions tiosulfat i els anions
cianur. Ja que els cianurs són tòxics i cars, es prefereix emprar els tiosulfats, especialment la sal sòdica,
ja que és un producte barat; el tiosulfat sòdic es coneix com a hiposulfit sòdic en fotografia. Per contra,
l'anió cianur té un efecte de fixat més fort, tal com pot desprendre's dels valors de les constants. La
reacció de fixat amb el tiosulfat pot expressar-se de la manera següent:

  Ag+Br−(emul) + 2 S2O3 
2−(sol) --> [Ag(S2O3)2]

3−(sol) + Br−(sol)
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La complexació de la plata amb el tiosulfat també pot formar l'espècie [Ag(S2O3)]
−, que és bastant

insoluble i poc estable, però és l'ió bis(tiosulfat)argentat, [Ag(S2O3)2]
3−, el més estable i soluble; per tal

que es formi aquest complex soluble cal que la quantitat de tiosulfat sigui prou elevada. Emprant una alta
concentració de tiosulfat, entre un 25 i un 40%, s'aconsegueix un fixat ràpid i efectiu. Una concentració
superior al 40% no afavoreix el fixat ja que llavors es disminueix la dilatació de la gelatina i es dificulta
la penetració dels anions tiosulfat o la sortida dels halurs i dels complexos formats. En lloc d'emprar el
tiosulfat sòdic es pot emprar el tiosulfat amònic. Aquesta sal aporta un avantatge addicional ja que
permet un fixat més ràpid. Aquest efecte també s'aconsegueix emprant com a fixador una solució mescla
de tiosulfat sòdic amb clorur amònic.

Un altre component usual dels banys fixadors és el metabisulfit potàssic o sòdic, el qual és un àcid molt
feble i proporciona un pH lleugerament àcid.

Per augmentar la velocitat de fixat es pot incrementar la dilatació de la gelatina. Per aconseguir-ho
s'addicionen sals, com el tiocianat amònic, NH4NCS, a la solució de fixat. En aquests casos, i per tal de
no destruir la gelatina, es requereix una etapa de preenduriment de la gelatina. La concentració òptima de
tiocianat amònic està entre el 40 i el 50%. El fixat amb tiocianat amònic s'empra en emulsions ràpides
que tinguin capes primes o molt endurides. També s'empra quan el procés es fa a temperatures molt
baixes.

Emprant un fixador àcid pot eliminar-se el bany d'atur, ja que l'àcid del bany fixador àcid neutralitza la
base del revelador. Un bany fixador àcid conté un agent fixador, com el tiosulfat, i un àcid, com l'àcid
acètic. Ara bé, com que el tiosulfat no és estable en medi àcid i es descompon, cal afegir-hi sulfit sòdic
per estabilitzar el bany.

A continuació s'indiquen alguns exemples de fixadors.

Fixador IF2

 Tiosulfat sòdic 400 g
 Metabisulfit sòdic   25 g
 Aigua     1 L

Fixador ràpid

 Tiosulfat amònic 150 g
 Metabisulfit sòdic   20 g
 Metabisulfit potàssic   20 g
 Aigua     1 L

Fixador àcid

 Tiosulfat sòdic 250 g
 Sulfit sòdic anhidre   10 g
 Àcid acètic concentrat   15 mL
 Aigua     1 L
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8.1.3 Solucions monobany

Les solucions monobany responen a un intent de simplificar i escurçar el procés de revelat, amb les
seves múltiples etapes. Això pot aconseguir-se amb l'addició d'un fixador al revelador, amb la qual cosa
s’obté el que s’anomena una solució monobany, la qual realitza el revelat i fixat alhora. En coexistir
revelador i fixador, hi ha una competència entre ambdós. Com a conseqüència, una solució monobany
origina un velat superior al normal i també una disminució de la sensibilitat de l'emulsió. Per millorar
una solució monobany s'empren altes concentracions d'agent revelador i pH alts. També l'ús de la
fenidona, junt amb la hidroquinona, ha millorat els resultats i s'ha reduït la disminució de la sensibilitat.
Un exemple de solució monobany pot tenir la composició següent:

  aigua (95°C)            750 cc
  sulfit sòdic (anhidre)     60 g
  hidroquinona              30 g
  hidròxid sòdic            25 g
  fenidona                      3 g
  tiosulfat sòdic         150 g
  completar amb aigua freda fins a tenir 1 litre.
  * Abans d'usar cal afegir 10 cc de formaldehid al 40%.

És convenient emprar formaldehid o alum potàssic per endurir la gelatina (vegeu apartat 8.4). També es
pot afegir un antivelador.

8.1.4 Estabilitat del registre fotogràfic

Els negatius i les còpies es poden deteriorar amb el pas del temps si no han tingut una bona fixació i un
bon rentat posterior per eliminar tota traça de fixador. Una bona fixació assegura que no quedi halur de
plata en l'emulsió i, per tant, que no es deteriori la imatge revelada. Una mala fixació deixaria halur de
plata en l'emulsió, la qual, en ser exposada a la llum, experimentaria  un ennegriment o enfosquiment per
la formació de plata. Un bon rentat també és important per tal d'eliminar els ions tiosulfat i els
complexos plata-tiosulfat retinguts encara en la gelatina en acabar el procés de fixat. Ja que els ions
tiosulfat són més lleugers que els bis(tiosulfat)argentat(I), els primers són eliminats més ràpidament que
els darrers durant el rentat. D’altra banda, com que aquests ions responen a l'equilibri:

  [Ag(S2O3)2]
3− <==> [Ag(S2O3)]

− + S2O3
2−

si s'eliminen ions tiosulfat l'equilibri es desplaça cap a la dreta i es formen ions mono(tiosulfat)argentat(I)
que són "menys" solubles i que es dipositen dins l'emulsió. Aquests es poden descompondre amb el
temps i donar compostos de sofre que poden atacar i decolorar la plata de la imatge. Els ions plata
alliberats poden reduir-se a plata o poden reaccionar amb impureses presents a l'atmosfera i originar
tonalitats i decoloració en la imatge. També, si queden restes de tiosulfat o bis(tiosulfat)argentat(I) en
l'emulsió, aquestes acaben descomponent-se i produeixen els efectes ja citats. Un efecte que cal destacar
és que un negatiu mal rentat es deteriora abans que un que no ha estat rentat. Això s'explica perquè si no
es renta, hi ha un excés d'ions tiosulfat en la gelatina, i l'equilibri:



Tema 8  Els processos de fixat i de condicionament 137

   [Ag(S2O3)2]
3− <==> Ag+ + 2 S2O3

2−

es troba desplaçat cap a l'esquerra, amb pocs ions plata lliures.
Ens podem preguntar si el negatiu seria estable si deixem un excés de fixador en l'emulsió, d'acord amb
l'equilibri anterior. Un excés important de tiosulfat deixaria una quantitat insignificant d'ions plata lliures,
però ja hem comentat que els ions tiosulfat i el seu complex amb la plata bis(tiosulfat)argentat(I) són
perjudicials amb el temps per al negatiu. Però si s'emprés un complexant més estable i que formés
complexos encara més estables que el tiosulfat, la cosa podria anar bé. Aquest complexant és el tiocianat
SCN−, que forma el complex [Ag(SCN)2]

−. Les solucions fixadores amb tiocianats, anomenades també
solucions estabilitzadores, no requereixen el rentat posterior al fixat, tan necessari en els fixadors de
tiosulfat. Aquestes solucions poden emprar-se quan es vol guanyar en rapidesa del procés global, per
exemple en radiologia, o quan la permanència de la còpia és una qüestió secundària. Aquest procés
s’anomena una alternativa al fixat, però en realitat podem considerar que és un tipus de fixat.

Altres agents fixadors emprats en solucions estabilitzadores són les tiourees, l’àcid tioglicòlic, el
tioglicol, el tioglicerol, els tiosulfats i altres compostos que generalment contenen sofre, el qual permet
fer complexos estables amb els ions plata.

8.1.5 Factors que afecten el fixat

Entre els factors que afecten la velocitat de fixat (també referida amb el nom de ritme de fixació)
indicarem: la naturalesa de l'emulsió, la naturalesa i concentració del fixador, la temperatura, l'agitació i
l'esgotament del bany. També cal indicar que s’ha de considerar la bona conservació del bany; els banys
de fixador es conserven bé durant uns mesos en recipients tancats.

a) Naturalesa de l'emulsió

Els factors de l'emulsió que influeixen en el fixat són el contingut en halur de plata, la composició en
halurs de plata i la grandària del gra. El temps de fixat és menor en les emulsions de gra fi i en les
emulsions més primes.

b) Naturalesa i concentració del fixador

El tipus de fixador, generalment una sal de tiosulfat, influeix en la velocitat de fixat. El tiosulfat amònic
actua més ràpidament que el tiosulfat sòdic (taula 8.2). També actua més ràpidament una mescla de
tiosulfat sòdic al 20%, més clorur amònic al 4%, que fixa en uns 2 minuts.

El temps de fixat disminueix amb l'augment de concentració del fixador, però sols fins a un cert punt, ja
que a concentracions molt altes es dificulta la dilatació de la gelatina. Per al tiosulfat, la concentració
òptima és del 30-40%. Per al tiocianat amònic, la concentració òptima és del 40-50%. El temps de fixat
depèn del fixador, però se situa al voltant d'uns 2-3 minuts emprant les concentracions òptimes de
fixador, o pot disminuir a la meitat amb fixadors ràpids.
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Taula 8.2. Temps de fixat en funció del tipus de fixador i la seva concentració

 tiosulfat tiosulfat
  sòdic   t (20°C)  amònic  t (20°C)

   20% 5   min   20%  1.5 min
   30% 3.5 min   30%  0.5 min
   40%      3.5 min   40%  0.5 min

c) Temperatura

En augmentar la temperatura es redueix el temps de fixat. L'efecte és més pronunciat a baixes
concentracions de tiosulfat que a elevades. La temperatura òptima es considera entre 18 i 24°C.

d) Esgotament i control del fixador

Amb l'ús el fixador s'esgota i la seva acció queda disminuïda. Per tal de treballar en unes condicions
correctes, el fixador s'ha de renovar o regenerar. Poden realitzar-se una sèrie de proves per controlar
l'estat del fixador, com són el control de la concentració de tiosulfat, del pH i del contingut en plata.
Aquests dos darrers poden efectuar-se fàcilment mitjançant unes tires comercials que indiquen ambdós
paràmetres. Els límits acceptables depenen del material processat.

Un darrer aspecte que pot comentar-se és que, per raó del contingut en sals de plata que es presenta en el
fixador i del preu elevat de la plata, resulta econòmicament rendible recuperar la plata d'aquests banys; a
més, aquesta recuperació contribueix al reciclatge i a la no-contaminació ambiental. El lector interessat a
aprofundir aquest tema pot consultar les referències  [KODA89; WANG92].

8.2. El rentat

Després de realitzar el fixat, l'emulsió fotogràfica se sotmet a un procés de rentat amb l'objectiu
d'eliminar les restes de fixador que hi han quedat, ja que aquestes podrien afectar el negatiu. Els principis
del procés de rentat que s'exposaran a continuació són generals i, per tant, serveixen per a qualsevol
rentat, com és el cas del rentat d'un vas, d'una cubeta o de qualsevol etapa del procés fotogràfic.

8.2.1 Fonaments del rentat

Quan l'emulsió, després del fixat, se submergeix en aigua, la concentració de fixador a l'aigua és zero en
el moment inicial; tot seguit, el fixador de l'emulsió comença a difondre’s cap a l'aigua (figura 8.1) i
augmenta la seva concentració en aquesta, fins que s'arriba a una situació d'equilibri. En aquesta situació,
la difusió de fixador des de l'emulsió cap a l'aigua és compensada per la difusió en sentit oposat (figura
8.2) i la concentració resta constant.

Fixador (emulsió) <===> fixador (aigua) (1)

Arribada aquesta situació, l'aigua de rentat s'ha de renovar per poder seguir el procés. Dos punts cal
destacar en aquest procés de rentat:
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1. Ja que es produeix una situació d'equilibri, la concentració de fixador a l'aigua dependrà de la
concentració inicial de fixador en l'emulsió i de la seva capacitat de retenció (figura 8.3). Això ens indica
que sempre queda una certa quantitat de fixador en l'emulsió, tot i que aquesta pot reduir-se a nivells
pràcticament nuls.

2. La velocitat amb què es produeix el procés és gran a l'inici, però va decreixent de forma exponencial i,
per tant, es necessita un temps infinit per arribar a la situació d'equilibri (figura 8.3). És a dir, sols es
poden considerar efectius, a efectes pràctics, els moments inicials del procés de rentat.

Com a conseqüència dels principis exposats, es poden formular els criteris següents per tal de realitzar
un rentat efectiu:

1. Un rentat en continu, amb aigua renovant-se, és molt més ràpid. En aquesta situació, l'aigua, a la
vegada que extreu el fixador se l'emporta. Com que hi arriba contínuament aigua fresca, renovada, que
extreu més fixador i se l'emporta, el procés d'extracció de fixador és més efectiu ja que sempre estarem
als instants inicials de la figura 8.3. Dit d'una altra manera, en renovar l'aigua fem que la concentració de
fixador a l'aigua es mantingui baixa i llavors desplacem l'equilibri de l'equació 1 cap a la dreta, amb la
qual cosa afavorim l'extracció de fixador de l'emulsió. La concentració de fixador en l'emulsió
disminueix també de forma exponencial, tal com s’indica a la figura 8.3.

2. El rentat en continu és molt còmode, però requereix un gran consum d'aigua. Anem a considerar el
procés continu, com una successió de volums o paquets d'aigua. El temps de contacte entre l'emulsió i un
volum determinat d'aigua és breu i, per tant, el rendiment en l'extracció és baix (rendiment en l'extracció
= quantitat de fixador extreta / quantitat teòricament extraïble). Per compensar aquest baix rendiment en
cada volum, cal un nombre gran d'aquests.

3. Un procés alternatiu, encara que menys còmode, consisteix a fer el rentat en una cadena o tren de
cubetes, amb un temps de permanència de l'emulsió en cadascuna d'elles (rentat en discontinu). El
rendiment de l'extracció a cada cubeta serà més alt ja que el temps de contacte amb l'emulsió és més gran
i, per tant, el consum d'aigua serà menor. En aquest procés, és important agitar l'aigua, remoure la cubeta
o l'emulsió, per tal de renovar l'aigua de la zona de contacte i afavorir la velocitat d'extracció (si no hi ha
agitació, la capa d'aigua en contacte amb l'emulsió és estàtica i es concentra en tiosulfat; llavors
disminueix la velocitat d'extracció). En aquest procés, seria millor emprar molts volums petits d'aigua en
repetides ocasions que un de sol o bé pocs volums grans, ja que llavors s'augmentaria l'efectivitat i es
podria reduir el temps.

Fig.  8.1  Situació a l’inici del rentat
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Fig.  8.2  Situació d’equilibri en el rentat

concentració

temps

Fig.  8.3  Evolució de la concentració de tiosulfat en l’emulsió-suport durant el rentat

El material de suport de l'emulsió també ha de considerar-se en el procés de rentat. Si és permeable o
porós i absorbent, com el paper, llavors el fixador queda retingut en el suport i s'ha d'eliminar.
L'eliminació del fixador del paper és dificultosa i requereix un temps de rentat llarg, o bé un eliminador
químic de tiosulfat (eliminador d’hipo), o bé ambdós. També poden emprar-se altres reactius o treballar
en aquelles condicions que augmenten la velocitat d'extracció del tiosulfat (vegeu l’efecte del pH,
salinitat de l'aigua). L’ús de papers RC disminueix considerablement el temps de rentat.

8.2.2 Aspectes tècnics

Per tal de tenir un rentat eficient, s’han de considerar una sèrie d'aspectes tècnics en el subministrament
d'aigua i en el disseny i ús dels aparells de rentat.
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En un procés de rentat en continu, l'eficiència del rentat depèn: 1) del flux o cabal d'aigua, 2) de la
renovació de l'aigua, i 3) del disseny de l'aparell. Els dos primers factors estan molt relacionats. El flux
d'aigua s'ha d'ajustar de manera que en uns 5 minuts es produeixi una renovació total de l'aigua de
l'aparell. Per tal de renovar tota l'aigua, l'entrada d'aigua al recipient no pot ser per la part superior, sinó
que ha de ser per la part inferior. D'aquesta manera, la renovació és total, i no sols de la part superior . Si
l'entrada és per la part superior es crea en el fons del tanc una zona estàtica, és a dir, que no es renova o
ho fa difícilment. El flux d'aigua ha de ser vigorós per crear turbulències que renovin eficaçment l'aigua,
i que mantinguin separats els papers o pel·lícules fotogràfics (quan se’n rentin més d’un a la vegada) i
que puguin rentar-se correctament.

La grandària del tanc de rentat ha de ser tal que permeti col·locar-hi sobradament els papers o pel·lícules,
i que aquestes puguin remoure's; per altra banda, la profunditat ha de ser tal que permeti moure-les
lliurement, però no ha de ser massa gran, ja que llavors requereix un flux més gran i, per tant, provoca un
desaprofitament d'aigua. Quan el tanc és molt gran (en laboratoris comercials, per exemple), es requereix
un disseny especial per tal d'aconseguir una bona turbulència i renovació amb el mínim consum d'aigua;
també ha d'evitar-se l'acumulació de papers al centre.

8.2.3 Factors que afecten el rentat

A més del material del suport de l'emulsió i de l'agitació i renovació de l'aigua, altres factors que afecten
la velocitat de rentat són la temperatura, el pH del fixador i l'ús d'acceleradors o d'eliminadors de
tiosulfat.

La temperatura té una influència important en la velocitat d'extracció de tiosulfat del paper o les
pel·lícules. Una temperatura massa alta en dificulta el procés, perquè modifica les característiques
físiques de l'emulsió, però treballant dins la zona de temperatures normals s'observa que a una
temperatura de 26.5°C l'eliminació és més ràpida que a 18.5°C, i a aquesta temperatura és més ràpida
que a 4.5°C (figura 8.4). Considerant tots els factors, es recomana treballar a una temperatura d’entre
18.5°C i 21°C.

           Concentració hipo

 a: 26.5ºC
 b: 18.5ºC

c:  4.5ºC

                     a   b    c

temps de rentat

Fig.  8.4  Influència de la temperatrura en la velocitat de rentat
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La gelatina de l'emulsió és una proteïna i, per tant, presenta grups amino (-NH2), que tenen un caràcter
bàsic, i grups carboxil (-COOH), que tenen un caràcter àcid. El pH del medi influeix en l'estat
d'ionització d'aquests grups; el grup carboxil pot cedir el protó (-COOH        -COO− + H+) i el grup
amino el pot captar (-NH2 + H+           -NH3

+), però l'extensió en què es produeixen aquestes ionitzacions
depèn del pH del medi. Si el pH és molt àcid, predominen les formes -COOH i -NH3

+; en canvi, si el pH
és molt bàsic predominen les formes COO− i NH2; és a dir, a pH molt àcid tindrem la gelatina carregada
positivament, mentre que a pH molt bàsic la tindrem amb càrrega negativa. S’anomena punt isoelèctric
el pH en què la càrrega és zero, el qual se situa al voltant de pH=4.9.

Ja que el tiosulfat és un anió, quan el pH del medi és àcid i la gelatina presenta càrrega positiva, llavors
es produeix l'adsorció (unió) del tiosulfat per part de la gelatina. El mateix passa amb els complexos
aniònics que forma el tiosulfat amb els ions plata durant el procés de fixat. En conseqüència, si s'empra
un bany fixador àcid es presenta una major retenció de tiosulfat en l'emulsió i, per tant, el temps de rentat
ha de ser superior (figura 8.5).

           Concentració hipo

a: pH>4.9
b: pH<4.9

         a      b

   temps de rentat

Fig.  8.5  Influència del fixador en la velocitat de rentat

Concentració hipo

    a: aigua salada
    b: aigua corrent

a   b

        temps de rentat

Fig.  8.6  Influència del contingut en sals en l’aigua de rentat
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La presència de sals, com el clorur sòdic o sal comuna, a l'aigua de rentat l’afavoreix. Per aquest motiu,
un rentat amb aigua salada o aigua de mar (que conté un 2.6% de clorur sòdic) redueix el temps de rentat
(figura 8.6). L'ús d'acceleradors de rentat es basa parcialment en aquest fet. Després d’un rentat amb
aigua salada, ha de fer-se un rentat final amb aigua normal o destil·lada, entre 2 i 5 minuts, perquè les
restes de sal poden deteriorar la imatge.

8.2.4 Eliminadors de tiosulfat i acceleradors del rentat

Un eliminidor químic de tiosulfat reacciona amb aquest i el transforma en compostos no perjudicials. Un
exemple recomanat d'eliminador de tiosulfat és una dissolució oxidant de peròxid d'hidrogen i
d'amoníac, la qual treballa, per tant, a pH bàsic (>9.5). La possible reacció que té lloc és l'oxidació del
tiosulfat a sulfat (que no és perjudicial).

Les dissolucions oxidants àcides no eliminen totalment el tiosulfat i solen formar tetrationat, que també
és perjudicial. A la vegada, aquestes dissolucions solen atacar la imatge de plata, especialment en les
àrees de baixa densitat. En els papers fotogràfics moderns se sol aplicar un recobriment plàstic sobre el
paper (resina o laminats de polietilè) que és impermeable a l'aigua i al fixador i, per tant, requereixen un
temps de rentat curt, igual que els suports de pel·lícules.

Un accelerador del rentat porta sals i/o compostos que faciliten l'eliminació del tiosulfat i dels seus
complexos amb la plata que resten en l'emulsió, però sense transformar químicament el tiosulfat. Alguns
acceleradors del rentat porten sals, complexants i humectants (vegeu el punt següent) per afavorir el
rentat. Aquests acceleradors es formulen de manera que no siguin perjudicials per a la permanència de la
imatge.

8.3. Humectació

8.3.1 Fonaments de la humectació

Quan una gota d'aigua es posa sobre la superfície d'un sòlid, pot succeir que s’hi estengui, i llavors és
que l'aigua mulla totalment el sòlid, o bé que hi quedi formant una gota en forma d'esfera truncada
(figura  8.7). L'angle que determina la gota amb la superfície del sòlid s’anomena angle de contacte i es
representa per θ (figura 8.7). Com menor sigui aquest, major és la humectació.

Durant les diferents etapes del procés de revelat, l'emulsió està en contacte amb aigua o dissolucions
aquoses. Per tal que aquestes realitzin millor el seu paper, cal que hi hagi una bona humectació. Per
millorar-la, s'afegeixen a les dissolucions un agents humectants, els quals rebaixen l'angle de contacte i
afavoreixen la interacció emulsió-dissolució.
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     θ

Fig.  8.7  Angle de contacte d’una gota sobre una superfície

8.3.2 Agents humectants

Els agents humectants són substàncies que en les seves molècules presenten una part polar o hidrofílica,
que interacciona bé amb l'aigua, i una part no polar o hidrofòbica, que interacciona bé amb el sòlid. Les
molècules de l'agent humectant es disposen orientades a la superfície, amb la part polar cap a l'aigua i la
no polar cap al sòlid.

Exemples d'agents humectants són el sabó i els detergents, però aquests no són útils en fotografia. Un
agent humectant en fotografia ha de complir uns requisits: 1) ha de ser actiu com a humectant a
concentracions molt baixes, per tal que no formi dipòsits en l'emulsió, 2) ha de ser inactiu respecte als
altres reactius emprats en el revelat i 3) ha de ser no iònic, per tal que no es vegi afectat pel pH.  Els
agents humectants més emprats en fotografia són els polietilenglicol o poliòxids d'etilè, amb fórmula
general   HO-CH2-CH2-O-.....-CH2-CH2-OH , o bé   R-O-CH2-CH2-O-.....-CH2-CH2-OH.

8.4. Enduriment

La gelatina és una proteïna i, per tant, presenta una estructura polipeptídica, formada per unitats
d'aminoàcids units entre si:

    [-CO-CHR-NH-]n

A més de formar-se llargues cadenes d'aminoàcids, aquestes també s'entrecreuen. El grau
d'entrecreuament és important en les propietats de la gelatina; si aquest és alt, la gelatina és més dura i
s'infla o dilata menys quan es submergeix en aigua. Si es deixa temps perquè l'aigua penetri en la
gelatina i la temperatura és prou alta, llavors es produeix la destrucció de l'estructura de la gelatina i
aquesta es fon. Per millorar certes característiques de la gelatina s'ha d'augmentar el grau
d'entrecreuament, i això pot aconseguir-se per l'addició d'agents enduridors. L'enduriment s'aplica a
emulsions que hagin de suportar altes temperatures o en presència de substàncies que la dilatarien
excessivament.

Els enduridors poden ser inorgànics o orgànics. Els enduridors inorgànics més coneguts són l'alum
potàssic (sulfat d'alumini i potassi, K2Al2(SO4)4·24H2O) i l'alum de crom (sulfat de crom i potassi
K2Cr2(SO4)4·24H2O). Aquests actuen formant enllaços entre els ions Al3+ o Cr3+ i les cadenes de la
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gelatina. L'acció d'aquests enduridors depèn del pH, presentant un interval de pH on són efectius, i solen
treballar a pH àcid. L'enduridor orgànic més conegut és el formaldehid, HCHO, el qual actua formant
enllaços covalents entre ell i les cadenes de gelatina. L'enduriment per formaldehid es realitza a pH alts.

Quan un agent enduridor s’afegeix a la composició d’un bany de fixat, s’obté un fixador enduridor.

8.5 Assecat

Un cop s’han rentat els negatius o les còpies, han d’assecar-se en un lloc net, lliure de pols i de
contaminació. Abans, cal eliminar amb cura les gotes o pel·lícules d’aigua presents en ambdues cares;
l’ús d’humectants facilita aquest procés i pot deixar-se que l’aigua s’escorri sola. A continuació, les
pel·lícules poden penjar-se d’una pinça amb un pes a l’extrem per evitar que s’enrotllin, i l’assecat pot
accelerar-se amb un corrent d’aire. Les pel·lícules també poden assecar-se en el mateix tanc de revelat
emprant petits ventiladors assecadors que forcen el moviment de l’aire dins el tanc i per entre la
pel·lícula enrotllada. Els papers poden assecar-se a l’aire, però per accelerar el procés es col·loquen en
assecadors especials amb circulació forçada d’aire. La temperatura de l’aire no pot ser superior a 30ºC
per no estovar o fondre la gelatina, llevat que aquesta hagi estat endurida, perquè en aquest cas la
temperatura pot ser una mica més alta. Per als papers baritats esmaltats, existeixen assecadors-
esmaltadors que donen un acabat brillant a la foto. Els papers RC esmaltats no requereixen d’aparells
esmaltadors ja que surten brillants després de l’assecat.

L’assecat de les pel·lícules és més ràpid, perquè sols cal assecar l’emulsió, igual que per als papers RC;
en canvi,els papers baritats requereixen més temps ja que cal assecar el suport de paper, el qual triga més
que no pas l’emulsió. Si es requereix un assecat molt ràpid, pot realitzar-se un bany en alcohol, amb un
10-20% d’aigua durant uns 3-4 minuts, abans de començar el procés d’assecat descrit anteriorment, el
qual requerirà menys temps.

8.6 Resum

1. Un complex consta d’un àtom o ió metàl·lic unit a molècules neutres o anions, anomenats lligands. En
el procés fotogràfic, els complexos que forma la plata(I) són els més importants. També s'utilitzen els
complexos per segrestar cations molestos, com per exemple els cations calci.

2. Després del revelat cal eliminar la resta d'halur de plata no revelat de l'emulsió. Aquest procés
s'anomena fixat. S'hi empren, generalment, sals de tiosulfat.

3. A més dels fixadors normals, altres tipus són els fixadors ràpids i els fixadors àcids.

4. Una solució monobany realitza el revelat i el fixat alhora gràcies a l'addició d'un agent fixador al
revelador.

5. Els negatius i les còpies es poden deteriorar amb el pas del temps si no han tingut una bona fixació i
un bon rentat posterior per eliminar tota traça de fixador.
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6. Entre els factors que afecten la velocitat de fixat hi ha la naturalesa de l'emulsió, la naturalesa i
concentració del fixador, la temperatura, l'agitació i l'esgotament del bany.

7. Entre els factors que afecten la velocitat de rentat hi ha el material de suport de l'emulsió, l'agitació i
renovació de l'aigua, el pH del fixador, la temperatura i l'ús d'acceleradors del rentat o d'eliminadors de
tiosulfat.

8. Els agents humectants afavoreixen l'acció dels banys en el procés fotogràfic.

9. Per millorar certes característiques de la gelatina, aquesta s'ha d'endurir. L'enduriment s'aplica a
emulsions que hagin de suportar altes temperatures o en presència de substàncies que la dilatarien en
excessivament.

10. Un cop s’han rentat els negatius i les còpies, han d’assecar-se en un lloc net, lliure de pols i de
contaminació.
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8.8 Exercicis

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

1. El temps de fixat augmenta en augmentar la temperatura.
2. La naturalesa de l'emulsió no influeix en la velocitat de fixat.
3. Una solució alternativa al fixat és emprar tiocianat amònic com a fixador i no rentar l'emulsió.
4. L'aigua oxigenada és un eliminador de tiosulfat.
5. La velocitat de rentat augmenta en disminuir la temperatura.
6. L'alum de crom és un enduridor de la gelatina.
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7. El temps de rentat disminueix si s'empra un fixador àcid.
8. Un humectant provoca que l'aigua s'estengui millor sobre l'emulsió.

2. Indica dos factors que afecten la velocitat de fixat.

3. Completa la reacció següent:  AgBr(emul) + 2 S2O3
2-(sol)  −−−> .

4. Encercla la solució correcta de les qüestions següents:

1. Donats els complexos de plata següents i les seves constants d'inestabilitat, indica quin d'ells serà més
estable:
  a. [Ag(NH3)2]

+, Ki=6.2 10-8      b. [Ag(CNO)2]
−, Ki=1.0 10-5

  c. [Ag(CN)2]
−, Ki=4.5 10-19      d. [Ag(S2O3)2]

3−, Ki=3.5 10-14

2. Quin dels compostos següents no pot entrar en la formulació d'una solució monobany?
  a. hidroquinona       b. àcid acètic c. sulfit sòdic       d. tiosulfat sòdic
3. Per tal que un fixador de tiosulfat sòdic es converteixi en un fixador ràpid, hi hem d'afegir:

a. amoníac    b. àcid acètic c. àcid clorhídric d. clorur amònic
4. Quina de les substàncies següents s'utilitza, junt amb el tiosulfat, per tenir un fixador àcid?

a. sulfit sòdic b. amoníac c. formaldehid d. metabisulfit sòdic
5. Quina és la concentració òptima de tiosulfat sòdic en un fixador?

a. entre 25 i 40%     b. entre 10 i 25% c. entre 40 i 60%     d. inferior al 10%
6. Quin dels factors següents influeix tant en la velocitat de rentat, com en la de fixat, com en la de
revelat?

a. concentració de tiosulfat      b. concentració de sulfit c. agitació d. pH
7. Quin dels suports d'emulsió següents absorbeix més tiosulfat sòdic?

a. paper b. triacetat de cel·lulosa c. vidre d. paper RC
8. Quin dels compostos següents s'empra com a humectant?

a. polietilenglicol      b. polietilè c. aigua oxigenada d. formaldehid
9. Quina de les substàncies següents s'empra com a eliminador d’hiposulfit (tiosulfat)?

a. polietilenglicol b. permanganat potàssic c. aigua oxigenada d. formaldehid

5. Escriu els components principals d'una solució monobany.

6. Explica breument quina és la funció del rentat després del fixat.

7. Explica breument la diferència entre un accelerador del rentat i un eliminador d’hipo.
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Tema 9  Tractaments posteriors del negatiu i la còpia
     (Arranjant defectes i acolorint fotos)

9.1 Introducció; 9.2 Afebliment, 9.2.1 Afeblidors substractius, 9.2.2 Afeblidors proporcionals, 9.2.3
Afeblidors superproporcionals; 9.3 Intensificació o reforçament; 9.4 Viratges, 9.4.1 Viratges a metalls
preciosos, 9.4.2 Viratges de sulfuració i al seleni, 9.4.3 Viratges al ferrocianur; 9.5 Altres tractaments:
retoc; 9.6 Resum; 9.7 Bibliografia; 9.8 Exercicis

9.1 Introducció

L'afebliment i la intensificació de la imatge poden considerar-se operacions correctives en un negatiu que
ha sofert una exposició o un revelat incorrectes. Avui dia el seu ús és molt limitat i queda reduït a uns
quants casos específics, com per exemple en els processos de litografia i gravat, en aplicacions que
requereixen negatius per a siluetat, o el reforçament en emulsions nuclears. Si bé l'afebliment i la
intensificació també poden aplicar-se sobre còpies, en aquest cas sols estarien justificats si no es disposés
del negatiu, ja que és millor realitzar una nova còpia.

Els viratges tenen per finalitat transformar la imatge de plata en una imatge acolorida, generalment sobre
una còpia en paper, o bé en una imatge més estable a efectes de conservació. Una altra aplicació que
poden tenir alguns viratges, encara que pràcticament en desús avui dia, és la d'intensificar una imatge.

El blanqueig és un procés que apareix com una etapa en alguns dels tractaments citats anteriorment. La
seva funció és fer desaparèixer la imatge de plata mitjançant l'ús d'un oxidant (blanquejador) capaç
d'oxidar la plata. Si el blanquejador va acompanyat d'un halur, llavors es parla d'un blanqueig
rehalogenant. El blanqueig també intervé com una etapa en el revelat de color (vegeu el tema 10).

El retoc comprèn una sèrie d'operacions destinades a millorar la qualitat d'una fotografia mitjançant
l'acció sobre determinades zones d'aquesta.

Aquí sols es donaran unes idees sobre aquests tractaments i uns pocs exemples dels banys corresponents;
el lector que hi estigui interessat pot recórrer a la bibliografia [JACO78; MONT92; LANG86; LANG94]

  Tract.: Afebliment/Intensificació Viratge     Retoc
          Negatiu Còpia Negatiu/Còpia

  Esquema 9.1  Relació de tractaments posteriors del negatiu i la còpia
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9.2 Afebliment

L'objectiu de l'afebliment, o debilitament, és reduir la densitat d'un negatiu deguda a un error de
sobreexposició o de sobrerevelat. Un afeblidor és un agent oxidant, una substància capaç d'oxidar la plata
a ions plata i formar sals solubles que puguin eliminar-se de l'emulsió. Un fenomen molt lligat a
l'afebliment és el blanqueig. En fotografia, és usual emprar el terme reducció fotogràfica o simplement
reducció per referir-se a aquest tractament, la qual cosa no ha de portar a confusió amb els termes químics
de reducció i oxidació; més encara, l'afebliment o reducció fotogràfica és un procés d'oxidació de la plata.

Entre els agents oxidants de la plata, que s'usen com a afeblidors o debilitadors, hi ha el permanganat
potàssic, el dicromat potàssic o el sulfat d'amoni i ferro(III); tots ells en medi d'àcid sulfúric formen sulfat
de plata, que és soluble. Un altre afeblidor és el ferricianur potàssic, però com que es forma ferricianur de
plata, que és insoluble, ha d'emprar-se junt amb el tiosulfat o el tiocianat per tal de formar el complex
soluble amb els ions plata.

Hi ha diferents tipus d'afeblidors, segons la manera com actuen: substractius, proporcionals i
superproporcionals.

Nota: Alguns autors no coincideixen plenament en les característiques dels diferents tipus d'afeblidors.

9.2.1 Afeblidors substractius

Els afeblidors substractius, o superficials, eliminen la mateixa quantitat de plata de qualsevol zona del
negatiu, amb la qual cosa l'efecte més notable d'aquest tipus d'afeblidor és a les zones de baixa densitat i
provoca un augment de contrast general, mentre que a les zones de densitat moderada i alta no hi ha
pràcticament canvi en el contrast. S'empren per rebaixar les sombres dels negatius, especialment per a
negatius sobreexposats; també són útils per eliminar o reduir el vel en negatius lleugerament velats.

Exemples d'afeblidors substractius són el reductor de Farmer (vegeu-ne la composició a sota), que
generalment es presenta en dues solucions. En el moment del seu ús es barregen 100 mL d'aigua, 100 mL
de la solució A i 6 mL de la solució B. Variant les proporcions es varia l'activitat d'aquest afeblidor;
posant menys proporció de solució B es rebaixa l'activitat i es converteix en un afeblidor més
proporcional.

Reductor de Farmer [JACO87]

 A. Tiosulfat sòdic   25.0 g
      Aigua 250.0 mL
 B. Ferricianur potàssic    12.5 g
      Aigua 125.0 mL

El reductor de Farmer, per acció del ferricianur, actua transformant la plata en ferrocianur de plata, el qual
se solubilitza mitjançant el tiosulfat (com si es tractés d'un fixat).
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9.2.2 Afeblidors proporcionals

Els afeblidors proporcionals eliminen una quantitat de plata que és proporcional a la densitat a cada zona
del negatiu. Per tant, l'efecte és una disminució important de la densitat de tot el negatiu, i una certa
disminució del contrast.

Exemples d'afeblidors proporcionals són el de permanganat potàssic i les mescles de permanganat
potàssic i persulfat amònic; també una solució molt diluïda del reductor de Farmer actua
proporcionalment. S'empren per corregir els negatius amb un excés de densitat, com és el cas d'un excés
de revelat (sobrerevelat).

Afeblidor al permanganat [JACO87]

  A. Permanganat potàssic    2 g
Aigua              500 mL

  B. Aigua              500 mL
Àcid sulfúric concentrat   1 mL

     Abans d'emprar-lo cal barrejar 100 mL d'aigua, 7 mL de solució A i 7 mL de solució B.

El permanganat, en medi sulfúric, transforma la plata en sulfat de plata, que és soluble.

Nota: Alguns autors classifiquen l'afeblidor al permanganat com a substractiu [LANG86], mentre que
altres el consideren un terme mitjà entre substractiu i proporcional [JACO87], o com a proporcional
[L'HUIL; MONT92]; la raó d'aquesta divergència podria estar, almenys en part, en les concentracions de
l'afeblidor.

9.2.3 Afeblidors superproporcionals

Els afeblidors superproporcionals redueixen, en proporció, més quantitat de plata de les zones més
denses, i tendeixen a reduir el contrast excessiu. S'apliquen quan hi ha hagut subexposició i excés de
revelat.

En són alguns exemples l'afeblidor al persulfat amònic, l'afeblidor a la benzoquinona i el segon revelat o
rerevelat.

1. Afeblidor al persulfat amònic [JACO87]

     Persulfat amònic, (NH4)2S2O8    2.5 g
Solució d'àcid sulfúric al 10%    1.0 mL
Aigua (preferiblement destil·lada)    100.0 mL

El persulfat oxida la plata i es transforma en sulfat, formant sulfat de plata soluble.
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2. Afeblidor a la benzoquinona [JACO87]

Aigua 1  L
Àcid sulfúric concentrat 3 mL
Benzoquinona 1 g

3. El rerevelat consisteix a blanquejar-rehalogenar el negatiu en un bany de blanqueig rehalogenant (com
a exemple, vegeu el bany de blanqueig rehalogenant en el virador sèpia de l'apartat 9.4.2), i després tornar
a revelar-lo (per exemple, en una solució diluïda de metol-hidroquinona, que actua com a revelador de
gra fi) fins que tingui la densitat adequada; a continuació cal fixar per tal d’eliminar els halurs de plata
que hi hagin quedat en excés.

     a

    b

    c

Fig. 9.1  Acció dels diferents afeblidors: a) substractius, b) proporcionals, c) superproporcionals

9.3 Intensificació o reforçament

La intensificació o reforçament consisteix a produir major densitat en aquells negatius que presenten poca
densitat a causa d’un revelat massa curt o una subexposició. El reforçament s'aconsegueix dipositant un
metall o compost metàl·lic de color fosc sobre la plata del negatiu, o bé transformant la plata del negatiu
en un compost que doni una major densitat. Els reforçadors solen produir un augment del contrast ja que
solen reforçar més les zones més denses.

Els reforçadors més usuals són els reforçadors al mercuri o a la plata. Aquests reforçadors contenen una
sal de mercuri o de plata i un revelador que actua com a agent reductor i de manera que els ions mercuri o
els ions plata es transformen en el metall, el qual es diposita junt a la plata del negatiu i la reforça. Els
viradors que, tot i canviar el color del negatiu, intensifiquen la imatge, poden considerar-se com a
intensificadors. En aquest cas, es forma un compost que pot ser de plata o no però que dóna una major
densitat. N’és un exemple el reforçador a l'urani.

Per exemple, en el reforçador al mercuri, primer es blanqueja (es fa desaparèixer) la imatge amb la
solució indicada a sota.
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Bany de blanqueig per al reforçador al mercuri [JACO87]

Clorur de mercuri(II) 2 g
Clorur amònic 2 g
Aigua            100 mL

En aquesta etapa els ions mercuri(II) reaccionen amb la plata, segons la reacció:

Hg2+ + Ag                Hg+ + Ag+

A continuació es realitza un nou revelat en un revelador convencional i se n'obté una imatge de plata-
mercuri. En aquesta etapa, tant els ions mercuri(I) com els ions plata, formats anteriorment, passen a
metall, d'acord amb la reacció:

Hg+ + Ag+ + 2 Rev-H              Hg + Ag + 2 Rev + 2 H+

9.4 Viratges

L'objectiu d'un viratge es transformar una imatge en blanc i negre (B/N) en una imatge acolorida o bé en
una imatge més duradora. Si bé els viratges s'empren bàsicament sobre còpies en paper, també poden
emprar-se per intensificar la imatge d'un negatiu amb densitat deficient. Segons la finalitat que es vulgui,
es pot escollir un tipus de virador o altre. Els viratges per acolorir s'empren sobre còpies o positius en
paper.

Els viratges més coneguts són els viratges a metalls preciosos, com l'or o el platí, els viratges de sulfuració
o al seleni, els viratges al ferrocianur, com el viratge al Blau de Prússia, i els viratges per revelat
cromogen (aquests darrers seran estudiats al tema 10, en parlar de la fotografia en color). El color
obtingut depèn del tipus de virador però també del procés global seguit; un mateix reactiu pot
proporcionar diferents tons segons quins siguin el producte final format o les característiques de les
partícules sòlides que s’en formen, com ara la grandària. Gràcies a les moltes possibilitats de transformar
la imatge original de plata en un altre compost, es pot obtenir una gamma àmplia de colors i tons en els
viratges. A més, en molts viratges existeix la possibilitat de retenir una part de la imatge original de plata,
la qual cosa li afegeix més variacions i dóna més possibilitats expressives al fotògraf.

A continuació s'indiquen els fonaments de diversos tipus de viratges, la composició dels viradors
corresponents pot consultar-se a les referències bibliogràfiques [TORR99; GLAF87; L'HUIL; MERC89].

9.4.1 Viratges a metalls preciosos

El viratge a l'or proporciona una imatge de tons més càlids, groguencs o marrons, a causa de la formació
d'una imatge d'or. Pot emprar-se per conservar o fer més inalterable la imatge, especialment en documents
de gran valor.

El virador conté una sal d'or(III), generalment un clorur, el qual transforma la plata en clorur de plata i hi
diposita l'or (l'atac és superficial); el clorur de plata s'elimina per fixat.
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AuCl3 + 3 Ag              3 AgCl + Au

Hi ha un tipus de viratges a l'or amb tiocianat, o altres compostos sulfurats, que realitzen un atac més
profund i que proporcionen imatges acolorides de diferents tons, com porpres, blaus o rogencs
[MONT92; L'HUIL].

El viratge al platí proporciona una imatge pràcticament inalterable i és especialment indicat en documents
de gran valor ja que el seu preu és molt elevat. Aquest viratge no canvia la coloració de l'original de plata.

El virador conté una sal de platí(II), generalment un clorur, el qual transforma la plata en clorur de plata i
hi diposita el platí; el clorur de plata s'elimina per fixat.

PtCl2 + 2 Ag                2 AgCl + Pt

9.4.2 Viratges de sulfuració i al seleni

Els viratges de sulfuració transformen la plata metàl·lica en un sulfur de plata, el qual és més estable. El
color predominat d'aquests viratges és el sèpia o el marró. Entre les substàncies que actuen com a viradors
per sulfuració es poden citar el tiosulfat sòdic en presència d'alum ordinari, el disulfur sòdic o el sulfur
sòdic; en el cas del sulfur sòdic cal realitzar un blanqueig rehalogenant previ (es diu que el viratge és per
sulfuració indirecta). A continuació s'indica la composició d'aquest virador sèpia per sulfuració indirecta.

1. Virador sèpia per sulfuració indirecta [LANG86]

 A. Blanquejador rehalogenant

Ferricianur potàssic 2%
Bromur potàssic 2%

 B. Sulfuració

Sulfur sòdic 2%

Els viratges al seleni s'empren actualment més profusament que els de sulfuració per a la conservació
fotogràfica. En els viratges al seleni, els viradors són el selenosulfat sòdic, el qual mitjançant reaccions
intermèdies transforma la plata en un seleniür de plata i hi diposita seleni, amb la qual cosa s’obté una
coloració de la imatge que pot anar del negre-marró al vermell-lilós característic, o bé el seleniür-sulfur
sòdic, que transforma la plata en seleniür-sulfur de plata, amb la qual cosa s’obté una imatge de to sèpia;
en aquest darrer virador cal realitzar un blanqueig rehalogenant previ. A continuació s'indica la
composició d'aquest virador.
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2. Virador sèpia al seleni (indirecte) [LANG86]

 A. Blanquejador rehalogenant

Ferricianur potàssic 2%
Bromur potàssic 2%

 B. Sulfuració-seleniüració

Sulfur sòdic    1%
Seleni 0.1%

9.4.3 Viratges al ferrocianur

En aquests viratges la imatge de plata es transforma en una imatge d'una sal insoluble de ferrocianur. Els
més freqüents són els viratges al ferrocianur fèrric (o Blau de Prússia) o al ferrocianur d'uranil, però
n'existeixen una gran varietat [GLAF87].

En el viratge al ferrocianur fèrric, el ferricianur potàssic oxida la plata (blanqueig) i passa a ferrocianur, el
qual reacciona amb una sal fèrrica, com l'oxalat de ferro(III), per donar el ferrocianur fèrric, que és una
sal insoluble de color blau (Blau de Prússia); els ions plata s'eliminen per fixat. Si la sal fèrrica és el clorur
de ferro(III), llavors el viratge s'ha de fer en dos banys; les transformacions que tenen lloc, en dues etapes,
són les següents (entre la 1 i la 2 s'ha de rentar l'emulsió):

1.  4 K3[Fe(CN)6] + 4 Ag               3 K4[Fe(CN)6] + Ag4[Fe(CN)6]

2.  3 Ag4[Fe(CN)6] + 4 FeCl3                         Fe4[Fe(CN)6] + 12 AgCl

En el viratge al ferrocianur d'uranil, el ferricianur potàssic oxida la plata (blanqueig) i passa a ferrocianur,
el qual reacciona amb una sal d'uranil, per exemple el nitrat o l'acetat, per donar el ferrocianur d'uranil;
depenent de les condicions s'obté una imatge sèpia o una imatge vermella-ataronjada. Els ions plata
s'eliminen per fixat.

Nota: En tots aquests viratges, el reactiu o bany de ferricianur s'ha de conservar protegit de la llum, ja que
és fotosensible i es descompondria.

9.5 Altres tractaments: retoc

S'engloben en el retoc una sèrie d'operacions que modifiquen parcialment o reparen un defecte en una
zona d'un negatiu o una còpia, a fi de millorar-ne la qualitat. No s'inclouen en aquest apartat els
tractaments d'afebliment o intensificació comentats anteriorment, els quals s'apliquen sobretot al negatiu,
tot i que la seva funció és també millorar una fotografia.

Algunes d'aquestes operacions són químiques, com l'afebliment o la intensificació parcials, però altres són
de caràcter fisicoquímic, com l'ombrejat o el puntejat, o de caràcter mecànic, com l'ús d'abrasius o el
raspat.
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L'afebliment o la intensificació parcials són similars a l'afebliment o la intensificació totals, que s’han
comentat als apartats 9.2 i 9.3, llevat que es realitzin sobre una part de la fotografia; en aquest cas,
l'afeblidor o el reforçador s'ha d'aplicar emprant un pinzell o objecte similar, i amb molta cura. Una altra
possibilitat és protegir la resta de la fotografia amb un vernís o laca i llavors submergir-la en el bany
afeblidor o reforçador per tal que aquest actuï sobre la part que interessa; finalment s'elimina el vernís
amb un dissolvent adequat. Dos dels millors afeblidors per a còpies són el reductor de Farmer, ja
comentat, i el blanquejador amb iode. Aquest darrer elimina totalment la plata allí on s’aplica i la
transforma en iodur de plata; després cal fixar i rentar.

Blanquejador al iode [LANG94]

Aigua templada 750 mL
Iodur potàssic   16 g
Iode     4 g
completar amb aigua     1 L

En l'ombrejat i en el puntejat s'empren colorants o substàncies opaques que, amb l'ajut d'un pinzell,
s'apliquen sobre la zona que s’ha de retocar del negatiu, per tal de fer-la més fosca. Els colorants
tenyeixen la gelatina, mentre que les substàncies opaques en forma de pasta s'adhereixen a la gelatina o al
suport. També s’apliquen sobre còpies per reparar defectes, com els punts blancs. Quan el defecte és un
punt negre, llavors s’ha de blanquejar o debilitar amb un pinzell; en algunes còpies pot puntejar-se amb
un pigment blanc.

L'acció d'un abrasiu o del raspat és purament mecànica i consisteix a eliminar plata de la fotografia i, per
tant, a rebaixar la densitat en les zones tractades.

Per a una major concreció en els detalls d'aquests tractaments es remet el lector a la bibliografia
especialitzada [JACO87; LANG86; LANG94].

9.6 Resum

1. Els tractaments posteriors del negatiu i la còpia inclouen l'afebliment, la intensificació, els viratges i el
retoc.

2. L'afebliment i la intensificació de la imatge són operacions correctives en un negatiu que ha sofert una
exposició o un revelat incorrectes.

3. L'objectiu de l'afebliment és reduir la densitat d'un negatiu deguda a un error de sobreexposició o de
sobrerevelat. Un afeblidor és una substància capaç d'oxidar la plata a ions plata i formar sals solubles que
puguin eliminar-se de l'emulsió.

4. Hi ha diferents tipus d'afeblidors, segons la manera com actuen: substractius, proporcionals i
superproporcionals.
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5. La intensificació consisteix a produir més densitat en aquells negatius que presenten poca densitat a
causa d’un revelat massa curt o una subexposició. S'aconsegueix dipositant un metall o compost metàl·lic
de color fosc sobre la plata del negatiu, o bé transformant la plata del negatiu en un compost que doni una
major densitat.

6. Els viratges tenen la finalitat de transformar la imatge de plata en una imatge acolorida, generalment
sobre una còpia en paper, o bé en una imatge més estable a efectes de conservació.

7. Els viratges més coneguts són els viratges a metalls preciosos, com l'or o el platí, els viratges de
sulfuració o al seleni, els viratges al ferrocianur, com el viratge al Blau de Prússia, i els viratges per
revelat cromogen. El color obtingut depèn del tipus de virador però també del procés global seguit.

8. El blanqueig és un procés que apareix com una etapa en alguns dels tractaments citats anteriorment. La
seva funció és fer desaparèixer la imatge de plata mitjançant l'ús d'un oxidant capaç d'oxidar la plata.

9. El retoc comprèn una sèrie d'operacions destinades a millorar la qualitat d'una fotografia mitjançant
l'acció sobre determinades zones d'aquesta.

10. Algunes operacions de retoc són químiques, com l'afebliment o la intensificació parcials, però altres
són de caràcter fisicoquímic, com l'ombrejat o el puntejat, o de caràcter mecànic, com l'ús d'abrasius o el
raspat.

9.7 Bibliografia

[GLAF87] GLAFKIDES, P. Chimie et physique photographiques. L'Usine, Paris, 1987.

[JACO78] JACOBSON, C.I.; JACOBSON, R.E. El revelado. La técnica del negativo. Omega, 1978.

[LANG86] LANGFORD, M.J. Tratado de fotografía. Un texto avanzado para profesionales. Omega,
1986.

[LANG94] LANGFORD, M. Fotografía básica. Omega, 1994.

[L'HUIL] L'HUILLIER, C. Cours de chimie photographique. École Nationale de la Photographie.

[MERC89] MERCIER, P. Virages et fixages. J. M. Place, Paris, 1989.

[MONT92] MONTEL, P.; GLAFKIDES, P. Cours de chimie photographique. Le Temps Apprivoisé-P. Zech
Ed. Paris, 1992.

[TORR99] TORRENT, J.; GUTIÉRREZ, C. Prácticas de Química Fotográfica. Los Autores-EFFPC,
Terrassa, 1999.



Química fotogràfica bàsica158

9.8 Exercicis

1. Respon encerclant la resposta correcta de les qüestions següents:

1. Quin dels tractaments següents s'aplica generalment sobre una còpia en paper?
a. Intensificació   b. Afebliment c. Viratge d. Duplicat

2. Quin dels tractaments següents té per objectiu reduir la densitat d'un negatiu?
a. Intensificació   b. Afebliment c. Viratge d. Duplicat

3. Quin dels tractaments següents té per objectiu obtenir una imatge acolorida?
a. Intensificació   b. Afebliment c. Viratge d. Duplicat

4. Quin dels banys següents s'aplica per realitzar un afebliment substractiu?
a. Afeblidor al permanganat b. Afeblidor al persulfat
c. Reductor de Farmer d. Virador al seleni

5. Quina de les substàncies següents actua com a blanquejador en el viratge al ferrocianur?
a. la plata     b. el ferricianur potàssic    c. el permanganat potàssic     d. el tiosulfat sòdic

2. Explica les diferències entre un afeblidor i un reforçador.

3. Relaciona el tipus de defecte del negatiu amb el tractament a aplicar:

    Defecte      Tractament
1. sobrerevelat a. afebliment substractiu
2. sobreexposició b. afebliment proporcional
3. subexposició c. afebliment superproporcional
4. lleuger velat d. intensificació
5. revelat massa curt
6. subexposició i
   excés de revelat

4. Relaciona el tipus de viratge amb el color o la finalitat que vol obtenir-se per a la còpia:

    viratge     color/finalitat
1. al platí a. sèpia
2. sulfuració b. blau
3. ferrocianur fèrric c. conservació de fotos d'alt valor
4. al seleni (indirecte) d. conservació general de fotos
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Tema 10  Química de la fotografia en color
       (Captant el color, com l'ull)

10.1 Introducció; 10.2 Els colorants, 10.2.1 Estructura i tipus de colorants; 10.3 Processos fotogràfics en
color, 10.3.1 Processos additius, 10.3.2 Processos substractius; 10.4 Processos substractius per síntesi de
colorants, 10.4.1 Etapes del procés negatiu-positiu, 10.4.2 Formació dels colorants, 10.4.3 Reveladors
cromògens, 10.4.4 Viratge per revelat cromogen; 10.5 Emmascarament i efectes d'interimatge; 10.6
Resum; 10.7 Bibliografia; 10.8 Exercicis

10.1 Introducció

La fotografia en color es troba lligada, d’una banda, al coneixement de la física del color i, d’altra banda,
al coneixement de les substàncies i els processos químics relacionats amb el color. El naixement i
desenvolupament de la fotografia en color està marcat, doncs, pel desenvolupament en els dos camps
citats: la física del color i la química dels colorants.

L'experiència de C. Maxwell l'any 1861, seguida dels treballs de L. Ducos du Hauron i C. Cros el 1869,
mostraren els principis de la fotografia en color; però el resultat no va ser òptim i la manca de material
fotogràfic adequat (aquest, llavors, sols era sensible al blau) en va retardar l’aplicació.

Els treballs amb colorants de Vogel, al final del segle XIX, i de Köning, al principi del segle XX, van donar
pas a la sensibilització espectral de les emulsions fotogràfiques (vegeu l’apartat 6.3.1). Els colorants
també tenen un paper fonamental en la reproducció del color en fotografia. Els colorants emprats com a
sensibilitzadors espectrals tenen una estructura química diferent a la dels colorants emprats en la
reproducció del color i unes propietats o comportament diferent. D’altra banda, depenent del tipus de
procés emprat en la reproducció del color, s'utilitzen uns colorants o uns altres. A l'apartat 10.2 es
realitzarà una descripció general de l'estructura i els tipus de colorants, mentre que a la resta d'apartats
s'estudiaran les aplicacions d'aquests en la fotografia en color i les característiques dels diferents
processos. Els aspectes físics bàsics del color es consideraran coneguts; en cas contrari, el lector pot
recórrer a les referències bibliogràfiques [WALL81; LANG86; CURR87; HUNT95; STRO90].

10.2 Els colorants

Els colorants són substàncies orgàniques amb una estructura molecular una mica complexa. Al tema 4
s'han donat els fonaments sobre l'estructura, la formulació i la nomenclatura de les funcions i els
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compostos orgànics senzills; dins els colorants apareixen algunes d'aquestes funcions però també d'altres
que citarem en aquest apartat. Com es podrà veure en els exemples, els anells benzènics, junt amb els
heterocicles i els dobles enllaços, tenen un paper important en l'estructura dels colorants. Aquesta
estructura molecular presenta uns nivells energètics electrònics, la transició entre els quals es produeix
amb l'absorció o emissió de fotons de llum corresponents a una zona del visible (vegeu l’apartat 3.6);
segons on se situï aquesta zona en l'espectre visible, els colorants presenten un color o un altre, el qual
està relacionat molt directament amb l'estructura molecular. Per altra part, l'absorció de llum per un
colorant sempre es presenta en forma de banda (vegeu l’apartat 3.6) ja que abasta diverses longituds
d'ona, fet que és fonamental per interpretar alguns aspectes de la fotografia en color i de la sensibilització
espectral.

10.2.1 Estructura i tipus de colorants

No es pretén en aquest apartat realitzar un estudi detallat dels diferents tipus de colorants, sinó mostrar les
característiques generals d'alguns d'ells; el lector interessat a aprofundir el tema pot consultar les
referències [ALLE71; HUNT95]. Els colorants presenten en la seva estructura molecular, com a fet més
destacat, dobles enllaços i especialment dobles enllaços alternats; un sistema de dobles enllaços alternats,
també anomenat conjugat, és aquell en què es van alternant en una cadena un enllaç senzill i un enllaç
doble. Aquestes cadenes poden ser d'àtoms de carboni en estructura oberta, -C=C-C=C-, o tancada, com
l'anell de benzè i tots els compostos aromàtics policíclics (vegeu l’apartat 4.4.2.2), però també pot haver-
hi un àtom de nitrogen, -C=N- o -C=C-N-, o bé dos, -N=N-, els quals poden presentar-se en cadena
oberta o tancada, formant en aquest darrer cas heterocicles (vegeu l’apartat 4.4.7). A la taula 10.1 es
donen els noms dels principals grups funcionals relacionats amb el color, els quals es coneixen com a
cromòfors.

Taula 10.1 Cromòfors principals

Cromòfor Nom Cromòfor Nom
         
−C=C− doble enllaç −C=S grup tiocarbonil

      
−(C=C−)n dobles enllaços alternats −N+=O grup nitro

  
     O−

−C=N− grup azametina

−N=N− grup azo −N=O grup nitrós

estructura quinonoide

  
−C=O grup carbonil
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L'activitat colorant d'un cromòfor es veu potenciada per la presència de certs grups en la molècula,
anomenats auxocroms, entre els quals es poden citar el grup hidroxil, -OH, o el grup amina, -NH2.

D'acord amb el cromòfor que porten a l'estructura molecular, els colorants es classifiquen en:

1. Colorants polimetínics o cianítics

Presenten, generalment, cadenes amb un nombre imparell d'àtoms de carboni i amb dobles enllaços
alternats, unides a dos heterocicles. Existeixen diferents tipus de cianines depenent de la longitud de la
cadena carbonada, o polimetínica, i dels heterocicles.

                          
Heterocicle-C(=C−C)n=Heterocicle

Aquests colorants s'empren com a sensibilitzadors espectrals. El màxim de sensibilitat, que correspon
generalment al màxim d'absorció o hi és a prop, depèn de la longitud de la cadena i es desplaça cap a
longituds d'ona més alts (cap al vermell) quan la longitud de la cadena augmenta. Aquest fet permet tenir
cianines per sensibilitzar en les diferents zones de l'espectre: al blau, al verd, al vermell i a l'infraroig
proper. A l’apartat 6.3.1 ja s’ha parlat dels sensibilitzadors espectrals i a la figura 6.4 s'han indicat algunes
de les estructures més simples.

2. Colorants azametina

Contenen el grup azametina.

       
−C=N−

Aquest grup està unit a heterocicles o a anells benzènics o aromàtics.

3. Colorants azo

Contenen el grup azo, el qual és un cromòfor molt potent.

−N=N−

Aquest grup està unit a anells benzènics o aromàtics.

4. Colorants indofenol i indoanilina

Contenen el cromòfor amb estructura quinonoide:

O N
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En el cas dels indofenols, l'estructura general és la quinonoide indofenol:

mentre que en el cas de les indoanilines, l'estructura general és la quinonoide indoanilina:

Els colorants indoanilina tenen més aplicacions que els indofenol en la fotografia en color.

10.3 Processos fotogràfics en color

Qualsevol procés de reproducció del color descansa, d’una banda, en els principis físics de la llum i el
color. Una primera classificació dels processos, d'acord amb aquests principis, és en processos additius i
processos substractius. D’altra banda, en el cas de la fotografia la reproducció del color requereix la
formació d'una imatge acolorida sobre un suport fotosensible, el qual, tradicionalment i a la pràctica, és
una emulsió d'halurs de plata. Per tant, la fotografia en color, tal com veurem, presenta una part de
fotografia en blanc i negre. La imatge en blanc i negre formada per plata cal transformar-la ara en una
imatge amb els colorants adequats per tal de reproduir els colors; la forma d'aconseguir-ho dóna lloc a
diferents tipus de processos.

10.3.1 Processos additius

Dins el camp de la fotografia, els processos additius s'empren sols per a diapositives i actualment han
estat desplaçats pels processos substractius. De fet, l'únic sistema que utilitza el procés additiu de
reproducció del color és la televisió en color. A continuació, descriurem breument els principis bàsics del
procés additiu i citarem els processos fotogràfics que l'han utilitzat.

En els processos additius, les emulsions pancromàtiques s'exposen a la llum, la qual es fa passar per
filtres. En el procés de triple projecció s'utilitzen tres filtres, vermell, verd i blau (colors primaris), per
impressionar, respectivament, tres emulsions per separat. Cada negatiu obtingut es positiva en
transparència, utilitzant el procés d'inversió (vegeu l’apèndix 2), i llavors es projecten, tres en total, sobre
una pantalla amb els filtres originals. La superposició de les tres imatges dóna el motiu original amb els
seus colors.

En el procés de filtre únic, més pràctic, l'emulsió pancromàtica es recobreix d'un mosaic de petits filtres,
vermells, verds i blaus. Aquests filtres són tan petits que, si estan distribuïts uniformement, el mosaic
apareix incolor a simple vista. Es realitza el positivat en transparència i s'observa a través del filtre

O N OH

O N NR2
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original. En les plaques Autochrome de Lumière, per construir el mosaic s'empraven granets de midó
transparents tenyits amb els colors primaris, uns de blau, altres de verd i altres de vermell. Els granets
eren mesclats i escampats per la superfície de l'emulsió formant una capa. Una de les dificultats d'aquest
mètode és en que la distribució a l'atzar dels granets porta a la presència d'acumulacions locals de granets
d'un mateix color i, per tant, a l'aparició de zones acolorides en el mosaic. A causa d’això, els mosaics que
van acabar imposant-se van ser els produïts mecànicament; un exemple d'aquests es troba en el procés
Dufaycolor, en què els petits filtres individuals del mosaic tenien un diàmetre de 0.025 mm
aproximadament.

10.3.2 Processos substractius

Els processos substractius són més emprats, tant per obtenir diapositives com per obtenir negatius i els
positius corresponents sobre paper. En un procés substractiu la reproducció del color es realitza sobre la
base de l'absorció de cada primari (blau, verd, vermell) per un filtre del color complementari
(respectivament, groc, magenta, cian), també anomenat substractiu primari, i d'aquí el nom de processos
substractius. El procés requereix:

a) Un registre separat del contingut en blau, verd i vermell (colors primaris) de l'objecte fotografiat, és a
dir, obtenir tres imatges latents en plata. Això pot fer-se amb tres pel·lícules, com en el procés
cinematogràfic Technicolor o com en el procés fotogràfic Trichrome Carbro, emprat fins als anys
quaranta, però avui dia es realitza en una sola pel·lícula que conté tres capes d'emulsió sensibles
cadascuna a un color.

b) El revelat i el positivat, en transparència o sobre paper, utilitzant colorants que presenten els colors
complementaris als primaris citats anteriorment, és a dir, el groc, el magenta i el cian. Existeixen diversos
procediments per realitzar aquest pas, que donen lloc a diferents processos substractius. 

c) Superposició exacta de les tres imatges positives. Avui dia, això queda assegurat pel fet que les imatges
estan en capes molt primes superposades dins una única emulsió multicapa.

L'estructura de la pel·lícula fotogràfica en color multicapa (figura 10.1) és la següent. La primera capa és
sensible al blau, la segona al verd i la tercera al vermell; entre la primera i la segona capa es posa una
capa que actua com a filtre groc per absorbir la llum blava i evitar que aquesta arribi a les capes inferiors
(ja que, degut al bromur de plata, aquestes també són sensibles al blau). Immediatament a sota o a sobre
del suport plàstic de la pel·lícula, s'hi posa una capa antihalo de gelatina amb colorants. En les pel·lícules
actuals cada capa sensible sol ser múltiple ja que, a la seva vegada, conté capes, generalment tres, de
sensibilitat diferent, d’una manera semblant a moltes pel·lícules en blanc i negre actuals.

Els processos substractius més importants són el de transferència de colorants, el de destrucció de
colorants, el de síntesi de colorants i el de difusió-transferència. En aquest apartat, es descriuen breument
els dos primers, mentre que a l'apartat següent es prestarà una major atenció al de síntesi de colorants, el
més emprat actualment; el procés de difusió-transferència, també conegut com a Polacolor o de pel·lícula
instantània, serà descrit breument a l'apèndix 2. A la taula 10.2 es fa un compendi dels diferents
processos.
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Capes:
protectora

sensible al blau
filtre groc

sensible al verd
sensible al vermell

Suport

antihalo

Fig. 10.1   Pel·lícula en color multicapa

 Taula 10.2  Compendi dels diferents processos fotogràfics en color

Transferència de colorants: Kodak Dye Transfer

Destrucció de colorants: Ilfochrome, Cibachrome

Revelat cromogen negatiu-positiu
Negatiu: C-41 i variants
Positiu (paper): RA-4 i variants

Revelat cromogen invertible
Substantiu: E6 (diapositiva) i R3 (paper) i variants
No substantiu: Kodachrome, Anscochrome, Dynachrome

Difusió-transferència: Polacolor, Polachrome

1. Transferència de colorants

Aquest mètode requereix que els tres registres es realitzin en pel·lícules separades. A partir de tres
negatius, obtinguts exposant cada emulsió a través del filtre corresponent, blau, verd o vermell, s'exposen
unes pel·lícules especials per obtenir unes matrius positives en relleu, per a la qual cosa es realitza el
revelat i l'enduriment de la gelatina, el qual depèn del contingut en plata local, és a dir, del grau
d'impressió fotogràfica. S'elimina la gelatina no endurida, amb aigua calenta, i queda una matriu positiva.
Les matrius es coloregen, respectivament, de groc, magenta i cian, i es transfereixen successivament per
contacte a una mateixa pel·lícula o paper, amb un mecanisme de gran precisió, per tal d'aconseguir una
imatge única. El material receptor absorbeix els colorants que difonen cap al seu interior i allí queden
immobilitzats.

Exemples d'aquest procés són el Kodak Dye Transfer i el Technicolor, utilitzat àmpliament a la indústria
cinematogràfica ja que permet obtenir còpies de forma més econòmica.
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2. Destrucció de colorants

Aquest mètode, també conegut com de blanqueig plata-colorant, utilitza una pel·lícula multicapa. Els
colors substractius primaris s'introdueixen en el procés de fabricació de les pel·lícules en les capes
sensibles corresponents, i durant el procés s'han d'eliminar d'aquelles zones on la plata s'ha impressionat.
Per exemple, la capa sensible al blau ha de quedar acolorida de groc en les zones on no ha rebut la llum
blava i, per tant, el colorant groc s'ha d'eliminar de les zones del negatiu impressionades. Això
s'aconsegueix realitzant un revelat en blanc i negre, i a continuació emprant un blanquejador plata-
colorant que tan sols elimina els colorants que estan adjacents a la plata (aquesta actua com a
catalitzador). Si s'empren colorants azoics, posem per cas, l'eliminació es realitza en un bany àcid que
contingui tiourea (complexant de la plata) i un catalitzador; l'àcid és un àcid fort, com l'àcid clorhídric o
l'àcid sulfàmic. Per acabar el procés, es realitza el blanqueig de la plata residual, el fixat i el rentat. El
resultat és un positiu directe.

Aquest mètode s'utilitza per obtenir còpies ràpides a partir de transparències en color en els processos
Cibachrome-Print o Fujica CB-Print. L’any 1990, el procés Cibachrome es va transformar en el
Ilfochrome.

10.4 Processos substractius per síntesi de colorants

El mètode de síntesi de colorants, també anomenat de revelat cromogen, és el més emprat actualment i
pot aplicar-se tant a l'obtenció de diapositives, amb el procés d'inversió (vegeu l’apèndix 2), com a
l'obtenció de còpies sobre paper, amb el procés negatiu-positiu.

El mètode consisteix a aprofitar la reacció del revelador oxidat amb una substància generadora o
acobladora del color per donar el colorant, i d'aquí el nom de revelat cromogen. En el revelat cromogen
es forma un colorant groc a la capa sensible al blau, un colorant magenta a la capa sensible al verd i un
colorant cian a la capa sensible al vermell.

L’any 1912 R. Fischer va patentar el procés en què s'incorporaven compostos metínics reactius a
l'emulsió i, en produir-se el revelat amb una N,N'-dialquil-p-fenilendiamina, es formaven colorants que es
dipositaven amb la imatge de plata. El colorant es produeix en proporció a la quantitat de plata revelada,
ha de ser insoluble, per tal que es mantingui en l’emulsió, i també ha de ser estable. La comercialització
del mètode es va realitzar, amb algunes variants, anys més tard amb el procés Kodachrome (1935). En el
procés Kodachrome, els acobladors de color s'afegeixen a les solucions de revelat i no a les emulsions. En
canvi, a la pel·lícula Agfacolor (1936), els acobladors de color s'afegeixen a les emulsions. A les
molècules d'aquests compostos, s'hi enganxen cadenes alquíliques llargues per evitar la seva migració
entre les capes de gelatina de la pel·lícula. Els processos actuals (Agfacolor, Kodacolor, Ektacolor,
Fujicolor, Vericolor, Anscochrome, Ektachrome) són modificacions més o menys profundes dels
processos originals citats.

Als punts següents s'estudia el procés negatiu-positiu, mentre que el procés invertible serà comentat a
l'apèndix 2. Els processos Agfacolor AP-70, Fujicolor CN-16 i Flexicolor o C-41 són exemples del
procés negatiu (pel·lícula), i Ektacolor RA-4, Agfacolor AP-94 i Fujicolor CP-40 o CP-43 són exemples
del procés positiu o de còpia (paper); exemples de processos invertibles substantius són Ektachrome E6,
Agfachrome AP-44 i Fujichrome CR-56 per a diapositiva, i Ektachrome R3 i Fujichrome RP-303 per a
paper. Nota: Aquesta llista no és exhaustiva i tan sols pretén donar uns quants exemples dels processos
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actuals més coneguts.

10.4.1 Etapes del procés negatiu-positiu

En una pel·lícula en color multicapa (figura 10.1), que incorpora els copulants o acobladors de color, es
realitza l'exposició per tal de tenir els registres de blau, verd i vermell. En el revelat cromogen es formen
els colorants complementaris, groc, magenta i cian, respectivament, a més de la imatge de plata
corresponent. Després del blanquejat, per eliminar la plata, i del fixat, per eliminar els halurs de plata no
revelats, s'obté el negatiu, el qual sols conté els colorants formats. Per tal de tenir una còpia positiva,
generalment sobre paper, s'impressiona el negatiu sobre una altra emulsió amb tres capes sensibles, i en
repetir el procés s'obté el positiu en color. En el cas del material per a còpia, l'ordre de les capes sensibles
pot ser diferent de la indicada per al negatiu, i fins i tot pot ser que no portin la capa filtrant groga ja que
els halurs de plata emprats aquí són poc sensibles al blau. En els papers actuals, la primera capa és,
normalment, la sensible al vermell.

El conjunt complet d'etapes per a l'obtenció del negatiu per revelat cromogen, essent també bàsicament
les mateixes per al positiu, és el següent:

1. Exposició  (pel·lícula en tres capes sensibles, amb acobladors de color)

En el laboratori, a la foscor

2. Revelat amb revelador cromogen
3. Aturada del revelat
4. Enduriment de la gelatina

Amb llum

5. Blanqueig
6. Fixat
7. Rentat
8. Estabilització
9. Assecat

Nota: No s'han indicat els rentats intermedis entre banys, els quals són molt importants per a la qualitat de
la fotografia final. L'ordre d'alguna de les etapes pot modificar-se; per exemple, el bany enduridor pot
aplicar-se en la fase final. La seqüència també pot variar lleugerament d'un procés comercial a un altre.
Alguns passos poden ajuntar-se i així reduir el temps de processat, com per exemple el blanqueig i el fixat
utilitzant una solució única de blanqueig-fixat (blix).

10.4.2 Formació dels colorants

Els colorants que es formen a cada capa sensible són el resultat de la reacció entre el revelador oxidat i els
acobladors de color adients; cada capa sensible ha de portar els acobladors de color corresponents. La
reacció general que té lloc en el revelat cromogen és:
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AgBr + Rev-H              Ag + Rev + HBr

Rev + Acoblador de color                Colorant

on Rev-H representa el revelador i Rev la seva forma oxidada. Un revelador típic és la N,N'-dietil-p-
fenilendiamina. Els acobladors de color són de dos tipus generals. El primer conté com a centre actiu un
grup metínic, -CH2-, el qual està activat per grups adjacents, com el carbonil C=O; aquests acobladors
solen donar colorants groc o magenta. El segon conté derivats fenòlics, essent els derivats del 1-naftol
alguns dels més senzills; aquests acobladors donen generalment colorants cian. El color del colorant
depèn fonamentalment de l'acoblador, ja que el revelador acostuma a ser el mateix, i solament és alterat
lleugerament per canvis en els grups substituents.

La capa sensible al blau porta els acobladors de color groc. Exemples d'aquests són les
benzoilacetanilides (figura 10.2), que en reaccionar amb la forma oxidada del revelador donen lloc a un
colorant groc del tipus azametina (figura 10.3). El to o matís del color pot variar-se introduint-hi
substituents alcoxi o halogen. Si s'empren acobladors del tipus benzoisoxazol (figura 10.2) s'obtenen
colorants azo grocs (figura 10.3).

Acobladors groc:           Benzoilacetanilides Benzoisoxazol

Acobladors magenta:  cianoacetofenona pirazolones

Acobladors cian: alquilamides de l’àcid 1-hidroxi-2-naftòic

Fig. 10.2  Acobladors de color en el revelat cromogen
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La capa sensible al verd porta els acobladors de color magenta. Exemples d'aquests són els derivats del
cianoacetil i especialment els derivats de les pirazolones (figura 10.2), que en reaccionar amb la forma
oxidada del revelador donen  un colorant magenta amb l'estructura azametina indicada a la figura 10.3.

La capa sensible al vermell porta els acobladors de color cian. Exemples d'aquests són les arilamides o
alquilamides de l'àcid 1-hidroxi-2-naftòic (figura 10.2), que en reaccionar amb la forma oxidada del
revelador donen lloc a un colorant cian del tipus indoanilina (figura 10.3).

Colorants grocs

Colorants magenta

Colorant cian

Fig. 10.3  Colorants en el revelat cromogen
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La recerca de millors acobladors ha requerit molts anys d'investigació. Els colorants ideals serien aquells
que, formant-se sense complicació en l'emulsió, absorbissin uniformement totes les longituds d'ona en un
terç de l'espectre visible, per exemple el verd en el cas d'un colorant magenta, i que en transmetessin de
forma completa i uniforme la resta, posem per cas el blau i el vermell, que fossin permanents i estables.
És molt difícil que un colorant compleixi a la perfecció totes les condicions; per exemple, un colorant
magenta pot absorbir, a més de la llum verda, una fracció de llum blava o vermella. Un altre problema
comú a la majoria de colorants és la seva estabilitat a la llum, la qual depèn del tipus de colorant. Una part
de la recerca actual està dirigida a millorar l'estabilitat dels colorants.

10.4.3 Reveladors cromògens

L'estructura general d'un revelador cromogen derivat de la p-fenilendiamina és:

Quan R1=R2=etil i R3=H, tenim el revelador N,N'-dietil-p-fenilendiamina indicat anteriorment. Canviant
els grups R2 i R3 es poden modificar les propietats de l'agent revelador. El grup R2 afecta l'activitat del
revelador, la seva penetració en la gelatina i la seva solubilitat en aigua. El grup R2 també controla
l'absorció cutània d'aquest producte i, per tant, la seva toxicitat i caràcter irritant. Per tal d'augmentar la
solubilitat en aigua del revelador N,N'-dietil-p-fenilendiamina i disminuir-ne la toxicitat, es pot substituir
un grup etil en R2 per un grup alcohol, -CH2-CH2-OH (2-hidroxietil), per un grup sulfònic, -(CH2)n-SO3H,
o per un grup vinilsulfonamídic, -CH2-CH2-NHSO2CH3. El grup R3, que està en posició orto respecte al
grup amino, afecta l'activitat del revelador; les velocitats de revelat poden augmentar-se introduint un
grup alquil, -R, un grup alcoxi, -OR, o un grup alquilamino, -NHR, en aquesta posició de l'anell benzènic.
Totes aquestes modificacions influiran, lògicament, en la tonalitat del color que presentarà el colorant que
es formi.

A més de l'agent revelador, indicat en les línies anteriors, una solució reveladora de color conté
normalment una base o àlcali, com el carbonat potàssic, el metaborat sòdic, el fosfat sòdic o l’hidròxid
sòdic, una petita quantitat de sulfit sòdic i un antivelador, com el bromur o el iodur potàssic. Per altra
banda, l'agent revelador sol emprar-se en forma de la sal d'alquilamoni corresponent, ja sigui sulfit, sulfat
o clorur, la qual pot formar-se en fer reaccionar l'agent revelador amínic amb l’àcid corresponent;
aquestes sals són més solubles. Algunes solucions reveladores porten una petita quantitat de dissolvent
orgànic, com l’alcohol benzílic, per tal d’afavorir la dissolució dels agents reveladors i la seva actuació; la
seva quantitat, però, ha de controlar-se adequadament. També poden afegir-se petites quantitats d’altres
components, com anticalcaris o auxiliars per controlar millor el contrast de la imatge en color.

10.4.4 Viratge per revelat cromogen

En aquest punt, es tracta un tipus de viratge (vegeu l’apartat 9.4) un cop s'han establert els fonaments del
revelat cromogen. El viratge per revelat cromogen consisteix a acolorir una imatge en blanc i negre

NNH2
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R1

 R3
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utilitzant els colorants que es formen per revelat cromogen.

La imatge en blanc i negre es sotmet primer a un blanqueig-rehalogenant, amb una solució de ferricianur
(blanquejador) i halur (rehalogenant); a continuació es realitza un revelat cromogen amb un revelador que
conté l'agent revelador, com la N,N'-dietil-p-fenilendiamina, i un o diversos acobladors de color (vegeu
l’apartat 10.4.2 i la figura 10.2), segons el color que vulgui obtenir-se. El resultat és una imatge de plata i
colorant. Si vol eliminar-se la plata i tenir sols la imatge de colorant, s'ha de realitzar un blanqueig
posterior o un blanqueig-rehalogenant, seguit d'un fixat, i també pot emprar-se un afeblidor com el
reductor de Farmer. En cas d'emprar-se aquest viratge amb la finalitat de reforçar la imatge, llavors no cal
eliminar la plata.

10.5 Emmascarament i efectes d'interimatge

Tal com s'ha indicat anteriorment, els colorants reals s'aparten del comportament ideal ja que
absorbeixen, a més del seu color primari, una fracció dels altres colors. Això comporta una reproducció
imperfecta dels colors. Els colorants grocs es comporten bastant bé i s’aproximen al comportament ideal
d'absorbir tan sols el blau, els colorants magenta absorbeixen una mica de llum blava i una mica de
vermell, a més del verd corresponent, i els colorants cian absorbeixen una mica de llum blava i verda, a
més del vermell corresponent.

L'emmascarament és una tècnica per compensar aquesta absorció no volguda. L'absorció excessiva del
blau pels colorants magenta i les absorcions del blau i del verd pels colorants cian són els factors més
problemàtics. No es discutiran aquí les consideracions òptiques en què es basa l'emmascarament del
color, perquè es dona per descomptat que el lector les coneix, sinó que es farà una breu descripció dels
procediments químics emprats en fotografia per tal d'aconseguir-lo.

Les màscares acolorides, constituïdes per colorants, es formen en el mateix moment del revelat i queden
incorporades al negatiu. L'efecte de la màscara permet realitzar fàcilment un ajust del color en el moment
del positivat amb l'ús de filtres. Una forma d'obtenir les màscares és emprant acobladors acolorits,
generalment colorants azo. Aquests acobladors contenen un grup acolorit, el qual es desprèn de la
molècula d'acoblador i generalment es destrueix, en el moment del revelat en produir-se l'atac del
revelador i formar-se el colorant per revelat cromogen; d'aquesta manera, el colorant final no en queda
afectat. L'acoblador acolorit residual realitza l'efecte d'emmascarament.

Així, en la capa sensible al verd, on es forma el colorant magenta per revelat cromogen, s'ha d'emprar una
màscara groga per compensar l'absorció no volguda del colorant magenta al blau. En aquesta capa
s'utilitza llavors un acoblador magenta de color groc. En el cas de l'acoblador cian, de la capa sensible al
vermell, el seu color ha de ser vermell, per tal d'emmascarar les absorcions no volgudes del colorant cian
al blau i al verd. Els colorants grocs de la capa sensible al blau no solen necessitar l'efecte
d'emmascarament.

El grup azo pot introduir-se en els acobladors de color per obtenir uns acobladors acolorits groc o vermell
clar, i s'elimina fàcilment en el revelat, transformant-se en nitrogen.

Un altre punt relacionat amb els colorants i la fotografia en color són els anomenats efectes d'interimatge,
els quals es produeixen per la difusió o migració dels colorants i altres productes del revelat en la gelatina,
dins una mateixa capa o entre capes. La consideració d'aquests efectes és especialment important en els
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materials inversibles (diapositives), on la tècnica d'emmascarament no pot emprar-se, i poden utilitzar-se
per corregir les deficiències dels colorants. Actualment, però, les investigacions han portat a desenvolupar
uns acobladors de color que incorporen el grup azo, que en el moment del revelat alliberen un inhibidor
del revelat, un antivelador orgànic com el benzotriazol (vegeu l’apartat 7.4.2.3). Aquests acobladors es
coneixen com a acobladors DIR, de l'anglès Development Inhibitor Releasing (alliberadors d'un inhibidor
del revelat).

10.6 Resum

1. La fotografia en color es troba lligada al coneixement de la física del color i al coneixement de les
substàncies i els processos químics relacionats amb el color.

2. Els colorants són substàncies orgàniques que tenen un paper fonamental en la reproducció del color en
fotografia, i també en la sensibilització espectral de les emulsions fotogràfiques.

3. Els colorants presenten, en la seva estructura molecular, uns grups que són els responsables principals
del color, els cromòfors, i uns altres grups que potencien l'acció d'aquests, els auxocroms.

4. Una primera classificació dels processos en color, d'acord amb els principis físics de la llum i el color,
és en processos additius i processos substractius.

5. Els processos substractius són els més emprats i en ells la reproducció del color es realitza sobre la
base de l'absorció de cada primari (blau, verd, vermell) per un filtre del color complementari
(respectivament, groc, magenta, cian).

6. El procés substractiu requereix: a) un registre separat del contingut en blau, verd i vermell; b) el revelat
i positivat utilitzant colorants que presenten els colors complementaris als primaris anteriorment citats; c)
superposició exacta de les tres imatges positives.

7. L'estructura de la pel·lícula fotogràfica en color és en forma de multicapa. La primera capa és sensible
al blau, la segona al verd i la tercera al vermell; entre la primera capa i la segona es posa una capa que
actua com a filtre groc. Immediatament a sota o a sobre del suport plàstic es posa una capa antihalo de
gelatina amb colorants.

8. Els processos substractius més importants són el de transferència de colorants, el de destrucció de
colorants (o de blanqueig plata-colorant), el de síntesi de colorants (o de revelat cromogen) i el de
difusió-transferència.

9. El mètode de síntesi de colorants és el més emprat actualment i pot aplicar-se tant en l'obtenció de
diapositives com en l'obtenció de còpies sobre paper.

10. El mètode de síntesi de colorants consisteix a aprofitar la reacció del revelador oxidat amb una
substància acobladora del color, per donar el colorant, i d'aquí el nom de revelat cromogen. En el revelat
cromogen, es formen un colorant groc a la capa sensible al blau, un colorant magenta a la capa sensible al
verd i un colorant cian a la capa sensible al vermell.
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11. El conjunt d'etapes per a l'obtenció del negatiu per revelat cromogen és el següent: exposició, revelat
amb revelador cromogen, aturada del revelat, enduriment de la gelatina, blanqueig, fixat, rentat,
estabilització i assecat.

12. Els acobladors de color són de dos tipus generals. El primer conté com a centre actiu un grup metínic,
-CH2-, activat per grups adjacents, com el carbonil C=O; aquests acobladors solen donar colorants groc o
magenta. El segon conté derivats fenòlics; aquests acobladors donen generalment colorants cian.

13. L'agent revelador de color sol ser una dialquil-p-fenilendiamina. Canviant els grups alquil es poden
modificar les seves propietats.

14. A més de l'agent revelador, una solució reveladora de color conté, normalment, una base o àlcali, una
petita quantitat de sulfit sòdic i un antivelador.

15. L'emmascarament és una tècnica per compensar l'absorció no volguda que presenten els colorants.
Una forma d'obtenir les màscares és emprant acobladors acolorits. Aquests acobladors contenen un grup
acolorit, el qual es desprèn de la molècula d'acoblador en el moment del revelat. L'acoblador acolorit
residual realitza l'efecte d'emmascarament.

16. Els acobladors DIR són uns acobladors de color que incorporen el grup azo i que en el moment del
revelat alliberen un inhibidor d'aquest.
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10.8 Exercicis

1. Encercla la lletra de l'opció correcta.

1. Quin dels grups funcionals següents no és un cromòfor?
a. azo b. carbonil c. nitro d. hidroxil

2. A quin grup de colorants pertanyen els sensibilitzadors espectrals?
a. azo b. azametina c. cianítics d. indoanilines

3. A quin grup de colorants pertanyen els colorants que es formen en la capa sensible al vermell per
revelat cromogen?

a. azo b. azametina c. cianítics d. indoanilines
4. A quin grup de colorants pertanyen els colorants que es formen en la capa sensible al blau per revelat
cromogen?

a. azo b. azametina c. cianítics d. indoanilines
5. A quin grup de colorants pertanyen els colorants que s'empren en la tècnica d'emmascarament?

a. azo b. azametina c. cianítics d. indoanilines
6. A quin grup de colorants pertanyen els colorants que es formen en la capa sensible al verd per revelat
cromogen?

a. azo b. azametina c. cianítics d. indoanilines
7. Quin dels tipus de reveladors següents s'empra en el revelat cromogen?

a. fenòlic b. inorgànic c. diamínic d. fenidona
8. Per obtenir una diapositiva en color, quin tipus de procés utilitzaries?

a. E6 b. C41    c. Polacolor d. Ilfochrome
9. Per obtenir un negatiu en color, quin tipus de procés utilitzaries?

a. E6 b. C41    c. Polacolor d. Ilfochrome
10. Per obtenir una còpia a partir d'una diapositiva en color, quin tipus de procés utilitzaries?

a. E6 b. C41    c. Polacolor d. Ilfochrome
11. Per obtenir un positiu instantani en color, quin tipus de procés utilitzaries?

a. E6 b. C41    c. Polacolor d. Ilfochrome

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

1. L'absorció que presenta un colorant és monocromàtica.
2. En un colorant, els grups auxocroms són els responsables principals del color.
3. En un colorant cianític, en augmentar la longitud de la cadena polimetínica el màxim d'absorció es
desplaça cap al vermell.
4. El cromòfor dels colorants azo presenta una estructura quinonoide.
5. Els processos substractius són els únics emprats actualment en fotografia.
6. El procés Cibachrome és un procés de revelat cromogen.
7. La pel·lícula en color moderna d'ús general consta de tres capes sensibles als colors primaris.
8. En el procés de síntesi de colorants, es forma un colorant magenta en la capa sensible al verd.
9. El procés Agfacolor és un procés de síntesi de colorants.
10. En el procés de revelat cromogen, el blanqueig de la plata ha de realitzar-se després del fixat.
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11. Un revelador de color treballa a pH bàsic.
12. Els acobladors DIR s'empren per realitzar l'efecte d'emmascarament.

3. Explica breument les diferències entre un procés de síntesi de colorants i un de destrucció de colorants.

4. Realitza figures esquematitzant els processos en color següents: a) transferència de colorants, b)
destrucció de colorants, c) negatiu-positiu de revelat cromogen.
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Taula 1  Llista alfabètica dels elements

Nombre   Massa
Element Símbol atòmic   atòmica
Actini Ac  89   (227)
Alumini Al  13      27.0
Americi Am  95   (243)
Antimoni Sb  51    121.8
Argó Ar  18      39.9
Arsènic As  33      74.9
Àstat At  85   (210)
Bari Ba  56    137.3
Beril.li Be   4        9.0
Berkeli Bk  97   (247)
Bismut Bi  83    209.0
Bor B   5      10.8
Brom Br  35      79.9
Cadmi Cd  48    112.4
Calci Ca  20      40.1
Californi Cf  98   (251)
Carboni C   6      12.0
Ceri Ce  58    140.1
Cesi Cs  55    132.9
Clor Cl  17      35.5
Cobalt Co  27      58.9
Coure Cu  29      63.5
Criptó Kr  36      83.8
Crom Cr  24      52.0
Curi Cm  96   (247)
Disprosi Dy  66     162.5
Einsteni Es  99   (254)
Erbi Er  68     167.3
Escandi Sc  21       45.0
Estany Sn  50     118.7
Estronci Sr  38       87.6
Europi Eu  63     152.0
Fermi Fm 100   (257)
Ferro Fe  26       55.8
Fluor F   9       19.0
Fòsfor P  15       31.0
Franci Fr  87   (223)
Gadolini Gd  64     157.2
Gal·li Ga  31       69.7
Germani Ge  32       72.6
Hafni Hf  72     178.5
Heli He   2         4.0
Hidrogen H   1         1.0
Holmi Ho  67     164.9
Indi In  49     114.8
Iode I  53     126.9
Iridi Ir  77     192.2
Iterbi Yb  70     173.0
Itri Y  39       88.9
Lantani La  57     138.9

Nombre   Massa
Element Símbol atòmic   atòmica
Laurenci Lr 103   (257)
Liti Li    3         6.9
Luteci Lu  71     175.0
Magnesi Mg  12       24.3
Manganès Mn  25       54.9
Mendelevi Md 101   (256)
Mercuri Hg  80     200.6
Molibdè Mo  42       95.9
Neó Ne  10       20.2
Neodimi Nd  60     144.2
Neptuni Np  93     237.0
Niobi Nb  41       92.9
Níquel Ni  28       58.7
Nitrogen N   7       14.0
Nobeli No 102   (254)
Or Au  79     197.0
Osmi Os  76     190.2
Oxigen O   8       16.0
Pal·ladi Pd  46     106.4
Plata Ag  47     107.9
Platí Pt  78     195.1
Plom Pb  82     207.2
Plutoni Pu  94   (244)
Poloni Po  84   (210)
Potassi K  19       39.1
Praseodimi Pr  59     140.9
Prometi Pm  61   (145)
Protoactini Pa  91     231.0
Radi Ra  88     226.0
Radó Rn  86   (222)
Reni Re  75     186.2
Rodi Rh  45     102.9
Rubidi Rb  37       85.5
Ruteni Ru  44     101.1
Samari Sm  62     150.4
Seleni Se  34       79.0
Sikici Si  14       28.1
Sodi Na  11       23.0
Sofre S  16       32.1
Tal·li Tl  81     204.4
Tàntal Ta  73     181.0
Tecneci Tc  43       98.9
Tel.luri Te  52     127.6
Terbi Tb  65     158.9
Titani Ti  22       47.9
Tori Th  90     232.0
Tuli Tm  69     168.9
Tungstè W  74     183.8
Urani U  92     238.0
Vanadi V  23       50.9
Xenó Xe  54     131.3
Zinc Zn  30       65.4
Zirconi Zr  40       91.2
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Apèndix 2  Processos invertibles i de difusió-transferència

En aquest apèndix s'estudien breument els processos en color invertibles i de difusió-transferència, però
prèviament a cadascun d'ells es fa una descripció breu del procés respectiu en blanc i negre. Per a una
consulta dels detalls dels processos, es remet el lector a les referències bibliogràfiques del tema 10.

Procés invertible en blanc i negre

La finalitat d'un procés invertible és obtenir una imatge positiva al final del procés, però, a diferència del
procés negatiu-positiu, en el procés invertible el negatiu que es forma en una de les seves etapes queda
destruït. El procés invertible s'empra bàsicament per obtenir transparències (diapositives). Ja que tots els
tractaments que es realitzen en les diferents etapes del procés han estat estudiats en els temes anteriors,
aquí tan sols indicarem de forma esquemàtica en què consisteix el procés.

Després de l'exposició de la pel·lícula, se’n realitza un revelat (primer revelat) per tal d'obtenir-ne un
negatiu, a similitud del procés negatiu-positiu, que se sotmet a continuació a un procés de blanqueig per
eliminar totalment de l'emulsió la plata formada; l’agent blanquejador pot ser una solució àcida de
dicromat potàssic. Després es realitza un velat complet dels halurs de plata restants, mitjançant una
segona exposició (reexposició) o químicament, i un segon revelat, el qual ja proporciona la imatge
positiva final. Per assegurar que no queda cap resta d'halurs de plata, es pot realitzar un fixat, i després el
rentat corresponent.

El processat del material invertible (B/N o color) requereix un control més acurat que el processat del
material negatiu, per la qual cosa es realitza en laboratoris especialitzats. En general, després de cada
bany de processat s’ha d’aplicar un rentat.

Processos invertibles en color

Es poden diferenciar dos tipus de processos invertibles en color amb revelat cromogen. En un d'ells, els
acobladors de color estan incorporats a l'emulsió, i rep el nom de procés substantiu, mentre que en l'altre,
els acobladors de color es troben en la solució reveladora, i rep el nom de procés no substantiu.

En el procés invertible en color substantiu, la pel·lícula, amb tres capes sensibles i amb els acobladors de
color incorporats, se sotmet, després de l'exposició, a un revelat (primer revelat) amb un revelador normal
de blanc i negre, el qual produeix una imatge negativa de plata. A continuació es realitza un velat complet
dels halurs de plata restants i un revelat cromogen (segon revelat), que dóna lloc a la formació de plata
més colorants. La plata formada en els dos revelats és eliminada en un bany de blanqueig, o
preferiblement en un bany de blanqueig-rehalogenant seguit d'un fixat, i així ja queda una imatge positiva
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acolorida. Atés que el dicromat potàssic pot atacar els colorants, l’agent blanquejador ha de ser el
ferricianur potàssic; un bany amb ferricianur potàssic i bromur potàssic és un exemple de bany de
blanqueig-rehalogenant.

El procés invertible en color no substantiu requereix un equip de processat diferent al substantiu i tan sols
es realitza en alguns laboratoris. En el procés invertible en color no substantiu la pel·lícula també presenta
tres capes sensibles, però sense els acobladors de color incorporats. L'altra diferència significativa
respecte al procés substantiu és que el velat i el revelat cromogen es realitzen en tres etapes; en una es
vela amb llum vermella i es revela amb un revelador que incorpora acobladors cian, en l'altra es vela amb
llum blava i es revela amb un revelador que incorpora acobladors grocs, mentre que en la tercera es vela
amb llum o químicament i es revela amb un revelador que incorpora acobladors magenta. El procés
Kodachrome original presenta algunes variants respecte a l’actual indicat aquí.

Exemples de processos invertibles substantius són Ektachrome E6, Agfachrome AP-44 i Fujichrome CR-
56 per a diapositiva, i Ektachrome R3 i Fujichrome RP-303 per a paper. Exemples de processos
invertibles no substantius són Kodachrome, Anscochrome i Dynachrome.

Procés de difusió-transferència en blanc i negre

En aquest procés, també conegut com a Polaroid, el tractament per a l'obtenció del positiu, sobre paper, es
realitza en un sistema compacte, suposant una simplificació i un estalvi de temps en el processat, a la
vegada que permet observar en pocs segons el resultat fotogràfic. En aquest procés, l'emulsió i el material
de revelat formen un paquet prim hermètic, que anomenarem pel·lícula instantània. En la pel·lícula
instantània hi ha una primera emulsió de gelatina-halurs de plata, que és la que rep la llum, a continuació
hi ha la capa de solució reveladora i finalment hi ha un material receptor sobre un suport de paper, amb
una capa de gelatina preparada especialment que conté uns nuclis de revelat.

Després de l'exposició s'extreu la pel·lícula instantània de la càmera, i durant aquesta extracció uns rodets
pressionen el paquet i posen en contacte l'emulsió fotosensible amb la capa de solució monobany de pH
alt. Llavors es produeix el revelat i es forma un negatiu en l'emulsió; els ions plata residuals són
complexats i difonen a través de la capa de solució cap al material receptor, on són revelats, mitjançant un
revelat físic, dipositant-se com a plata sobre els nuclis de revelat adequats presents en el receptor i
formant una imatge positiva.

Després d'uns segons, el material receptor amb el positiu se separa del negatiu. Finalment, per conservar
millor el positiu sol realitzar-se un tractament estabilitzador sobre aquest. Una variant del procés
consisteix a tenir l'agent revelador en l'emulsió del negatiu i posar un fixador alcalí en la capa de solució,
la qual actua com a activador del revelat quan els rodets pressionen el paquet.

Procés de difusió-transferència en color

El procés de difusió-transferència en color, també conegut com a Polacolor (1962), té similituds amb el
de blanc i negre. En aquest cas, l'emulsió fotosensible consta de tres capes, cadascuna de les quals conté,
a la vegada, dues capes, una d'elles amb halurs de plata i l'altra, situada abans de l'anterior, amb un
revelador-colorant de color complementari al color primari al qual la capa és sensible. Aquest revelador-
colorant és un derivat acolorit d'un agent revelador com la hidroquinona. Cada capa sensible està
separada de l'altra per una capa espaciadora. Després de l'emulsió fotosensible hi ha una capa amb solució
activadora, que és altament alcalina (pH=13-14), i finalment un material receptor on es formarà el positiu.
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Després de l'exposició s'extreu la pel·lícula instantània de la càmera, i llavors s’inicia el revelat ja que
l'activador difon cap a les capes sensibles on hi ha els halurs de plata i els reveladors-colorants; aquests
reveladors-colorants activats revelen els halurs de plata en les zones exposades i a la vegada es forma un
revelador oxidat que restarà immòbil. La resta de reveladors-colorants difonen cap al material receptor,
en el qual són immobilitzats formant la imatge positiva. Una capa àcida, situada entre el suport i la capa
receptora, neutralitza la base i ajuda a immobilitzar els reveladors-colorants. Al cap de pocs segons se
separa el negatiu del material receptor amb el positiu. Existeixen altres variants del procés, però no seran
comentades aquí. La versió del procés per a diapositives és el procés Polachrome i per a cinema és el
procés Polavision (1977). Altres marques, com ara Kodak i Fuji, han desenvolupat també els seus
processos de difusió-transferència, amb les corresponents pel·lícules instantànies.
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