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ígéretünkhöz híven, ismertetjük a fekete-fehér  AZO filmek választékát. Elöljáróban talán nem ártana 
elmondani, hogy milyen kritériumok alapján beszélhetünk filmválasztékról.  Elsősorban fényképezőgépünk 
típusa dönti el, hogy milyen méretű filmet használunk. A legelterjedtebb a 35 mm széles perforált  szélű 
mozifilm, ezt nevezzük Leica, normál vagy keskeny filmnek. Az AZO cég még forgalmaz 6 cm széles 
tekercsfilmet nagyobb méretű kamerák részére. A méretnél fontosabb a nyersanyag érzékenysége, mely 
befolyásolja az elért végeredmény minőségét. Az általános fényérzékenyéget különböző szabványok 
rögzítik. A legismertebb talán a DIN jelzés. Megjegyzendő, hogy 3 DIN eltérés megfelel egy fényértéknek, 
vagyis egy rekeszérték változásának, vagy egy expozícios idő fokozatnak. Konkrétan: ha 21 DIN-es filmről 
24 DIN-re térünk át, akkor az előbbinél használt expozíciós értékeket módosítanunk kell: vagy a rekeszt 
szűkítjük egy értékkel (pl. 8-11), vagy az expozíciós időt csökkentjük felére (pl. 1/60-1/125).Ez azt jelenti, 
hogy a 24 DIN-es film ketszer olyan erzékeny, mint a 21 DIN-es, míg egy 18 DIN-es féle olyan érzékeny, mint 
a 21 DIN-es. Ezt a tulajdonságot jobban tükrözi az ASA (American Standard Association) jelzés. Itt az 
értékek duplázódnak illetve feleződnek. Pl. egy 200 ASA-s film kétszer olyan érzékeny, mint egy 100 ASA-s, 
míg egy 50 ASA-s fele olyan érzékeny, mint a 100 ASA-s. A nemzetközi szabvány jelölése ISO, mely 
felhasználja a két ismertetett jelölést. Pl: ISO 100/21 . Érdemes megemlíteni az ASA-érték gyakorlati 
hasznát. Napos időben 16-os rekesszel az expozíciós időt az ASA-érték jelzi: 50 ASA-1/60 sec.,.200 ASA = 
1/250 sec. Ismerve, hogy 21 DIN = 100 ASA1 a többi érték könnyen kiszámítható. 

Az AZO cég négy érzékenységi fokozatban gyárt amatör filmeket: 18-, 21,24-, és 27-DIN érzékenysé-
gűeket. Ezek közül a legáltalánosabban használt a piros dobozú 21 DIN-es film. Mivel a filmek érzékenysé-
ge az emulzióban található ezüst-bromid-szemcsék méretétől függ, az egyik fontos tulajdonság, mely az 
érzékenységgel változik, a film szemcsenagysága. Minél érzékenyebb egy film, annál nagyobb a szemcsé-
zete. Ez befolyásolja a film feloldóképességét és élességét, de fordított  arányban. A legélesebbek a kis 
érzékenységű anyagok. Egy másik tulajdonsag a filmek kontrasztja, vagyis a fekete és a fenér közötti szürke 
tónusok visszaadásának a képessége. A kis érzékenyégű anyagok kevés tónust, a nagy érzékenységűek 
sok tónust képesek visszaadni. Ezen tulajdonságok ismeretében bárki kiválaszhatja az igenyeinek megfele-
lő nyersanyagot. Kis méretű képek készítése esetén a döntő a kontraszt lesz, hiszen a méret miatt a 
szemcseméret nem befolyásolja a kép minőségét. Mindezek a tulajdonságok jelentősen befolyásolhatók a 
film kidolgozása során, mely a legfontosabb fotós művelet. A kereskedelemben két negatív hívó kapható: az 
AZO cég által gyártott AD-17 oldat és a Temesváron gyártott RGF dobozos hívó. Ez utóbbi jobb eredményt 
ad. A külföldön beszerezhető hívók közül használható az R-09, bár elég lágy negatívot eredményez, és a 
ATOMAL A-49, melyre külön visszatérünk. Mindkettő ORWO gyártmány. A gyári vegyszerek hátránya, hogy 
nem tudjhatjuk mennyire frissek, ugyanakkor tulajdonságaik sem befolyásolhatók. Ezért - vegyészekről 
lévén szó - erdemes az előhívók sajat összeállításává! foglalkozni. 

A továbbiakban ismertetjük az FX előhívó-sorozatot, melyet G. W. Crawley állított össze, s melyet a 
FOTÓ 1976/9 számából vettünk át. A táblázatot utólag egészítettük ki az FX-10 receptjével. 

Hatóany Híók/gramm 
FX-3 FX-4 FX-5 FX-5b FX-10 FX-11 FX-18 FX-19 

Metol 1,5 5 4,5 -

Fenidon 0,25 0,2 - - 0,25 0,1 0,75 
Hidrokinon 6 6 - - 6 5 6 7 
Glicin - - - - . 1,5 
Na-szulfit vm. 75 100 125 125 100 125 100 100 
Bórax 2,5 2,5 3 - 4 2,5 2,5 -

Kodalk - 2,25 - -

Dietilán - - - 6 - - -

Na-biszulfit - - 1 - - 0,35 -

Bórsav - 1,5 - 4 - - -

Kálium-bromid 1 0,5 0,5 0,5 - 0,5 1,6 -

Víz valamennyi előhívónál 1000 ml-re. 

Imecs Zoltán 



Fényképészek és kísérletezők 
figyelmébe 

Fémezüst  visszanyerése 
400 ml-es pohárban 2 g porított AgCI-hoz 200 ml 6 M-os NH4OH-t 10g 

fémréz szalagot adva, öt órán belül az ezüstkloridot Ag kristályok helyettesítik, 
mialatt az oldat mind erőteljesebben kékre színeződik. A következő vegyi 
átalakulások mennek végbe: 

A kivált ezüstkristályokat disztillált vízzel (esetleg csapvízzel) addig kell 
mosni, amíg a két oldat kék színe eltűnik. Ez azt jelenti, hogy a mosás révén a 
kék színű réztetrammin-ionok teljesen eltávoznak. Ez a művelet elvégezhető 
tölcsérbe helyezett szűrőpapíron, vagy pedig többszöri dekantálással. A mo-
sást 10 ml 6 M-os salétromsavval (HNO3) való kezeléssel folytatva, kioldódik 
az esetleg nyomokban maradt fémréz. Ugyancsak szűréssel vagy dekantálás-
sal a savas oldatot el kell távolítani. A felhasznált salétromsav oldhat kis 
mennyiségű ezüstöt is, éppen ezért az nem öntendő el, hanem az ezüstmara-
dékot tartalmazó oldathoz adandó, melyből az AgCI újból kicsapható. 

Az Ag-kristályok vízzel való mosás után tisztán nyerhetők, szárítás után 
tiszta és száraz porüvegben tárolhatók. 

Két  megjegyzés:  1) A kiindulásnál felhasznált AgCI a rögzítő oldatból vagy 
más ezüsttartalmú oldatból tömény (koncentrált) sósavval (HCI) melegen 
lecsapható. 

2) Az [Ag(NH3)2]Cl oldat robbanó sajátsága miatt nem ajánlatos növelni a 
kiinduló AgCI mennyiségét. 

(A J. of Chem. Education alapján) 


