
ATP 1.1
Niskoczuły film czarno-biały o bardzo drobnym ziarnie, 
doskonałej tonalności i sterowalnym kontraście

Tutaj z kolei wywołano ROLLEI ATP 1.1 w
ROLLEI Low Contrast (RLC).
Wyraźnie widać niezwykłą ostrość z jaką oddane
są najmniejsze szczegóły oraz szeroka rozpiętość
tonalna. Doskonale nadaje się do normalnej 
fotografii (Proszę zwrócić uwagę na chmury -  to
charakterystyczny przykład „spłaszczonej“ gradacji.

Dane:
Wywołano w  RLC 1+4, 6 minut, przy 20°C
Dla niektórych zastosowań rozcieńczenie to może być 
zbyt „mocne“, w tym przypadku należy przetestować 
roztwory 1+5 i 1+6.
Nie należy skracać czasu wywoływania!

ROLLEI ATP 1.1 wywołany w ROLLEI High
Speed (RHS) z wyraźnie podwyższonym kon-  
-trastem. Kombinacja ta nie nadaje się do
normalnej fotografii obrazowej, jeżeli jednak
chcemy osiągnąć szczególnie, wymowne i 
wyraziste rezultaty jest ona optymalna!

Dane :
Wywołano w RHS 1+7, 5 minut, przy 20°C

Tutaj wywołano ROLLEI ATP 1.1 im ROLLEI w 
ROLLEI High Contrast (RHC). Bardzo wyraźny 
jest wysoki kontrast. Kombinacja ta absolutnie
nie nadaje się do fotografii obrazowej. Otwiera
jednak szeroki wachlarz możliwości dla
„kreatywnych“ form wyrazu.

Dane:
Wywołano w ROLLEI High Contrast 1+7,
6 minut w temperaturze 20°C

- niskoczuły negatyw superpanchromatyczny;
- bardzo dobra rozdzielczość, ekstremalnie drobne ziarno i bardzo wysoka ostrość;
- specjalna powłoka ułatwiająca transport w aparatach fotograficznych;
- poliestrowa baza, bardzo odporna na pękanie i zrywanie; 
- trwałość archiwalna LE 500 (do 500 lat, testowana w Rochester Institut of Technology, Rochester, USA);
- powłoka „no-curling“ zapobiegająca zwijaniu się filmu;
- powłoka „anty-newton“; 
- film można stosować przy świetle dziennym, sztucznym i błyskowym;
- film jest przed i po wywołaniu antystatyczny;
- czułość spektralna od 370 do 700 nm;
- wymiarowa, stabilna, przeźroczysta baza PET;
- dzięki przeźroczystemu podłożu doskonale nadaje się do skanowania i projekcji;

Przydatne wskazówki:  

Tipp:  NIE płukać przed wywołaniem

Tipp:  Wywoływacz rozcieńczać w wodzie destylowanej

Tipp:  Wywoływać w 3-sekundowym rytmie poruszania (albo w maszynie Heiland/Jobo)

Tipp:  NIE przerywać

Tipp:  Utrwalacz rozcieńczyć podwójnie np. Agefix 1+15 

Tipp:  Zwilżacz rozcieńczyć potrójnie np. RWA 1+3.000  

Tipp: Temperatura wywoływacza wpływa decydująco na wielkość ziarna. Testy przeprowadzone w temperaturach 17°C

 (wszystkie kąpiele!) i 25°C wykazały znaczne różnice w wielkości ziarna. Wskazówka „wszystkie kąpiele“ odnosi

 do tego, że wywoływacz i utrwalacz powinny mieć generalnie tę samą temperaturę.

Tipp: Podczas testów okazało się, że koreksy i spirale muszą być idealnie czyste.

 W żadnym przypadku nie mogą zanieczyszczać ich resztki srebra czy zwilżacza, 

 dlatego też wskazane jest czyszczenie dokładniejsze niż zwykle.
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Wykres gęstości
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Praktyczne testy przeprowadzone w chemii z asortymentu ROLLEI :

Wywoływacz : ROLLEI Low Contrast: (RLC) Prowadzi do doskonałych rezultatów w normalnej fotografii obrazowej
     przy 10, 12 bis maksymalnie 16 ISO (!). Bardzo ważne jest aby naświetlać
     na cienie.

  ROLLEI High Speed (RHS)  Osiąga bardziej stromą gradację.

  ROLLEI High Contrast (RHC)  Jako film dokumentalny, do reprodukcji i zastosowań graficznych

Praktyczne testy przeprowadzone w chemii z asortymentu firm MOERSCH i SPUR:

Wywoływacz : Moersch UGI  doskonałe rezultaty do ok. 16 ISO (!). Bardzo dobry rysunek 
     w światłach, jeżeli światło mierzone było na cienie. 
     Znacznie lepsze zróżnicowanie tonacji (rysunek w cieniach)
     niż przy mikrofilmach

  SPUR   osiąga do 40 ISO (!) doskonałe rezultaty.

Utrwalacz:  ROLLEI Fix Acid (RXA)  Utrwalacze o wysokiej wydajności, takie jak  RXA, należy rozcieńczyć koniecznie 1 + 15

Zwilżacz : ROLLEI Wetting Agent (RWA)  Super Koncentrat, rozcieńcza się normalnie 1+1.000.
     Przy ATP 1.1 należy go jednak wielokrotnie rozcieńczyć (np, 1+3.000). 
     Przy normalnym roztworze mogą powstać zmazy/smugi, których usunięcie 
     wymaga dużo wody i cierpliwości. 

Tipp:   Filmy na poliestrowym podłożu mają tendencje do zwijania się 
  Nowoczesne filmy PET coraz częściej zastępują te tradycyjne, celuloidowe Za tym idą również nowe doświadczenia. 
  Trik: gotowy, wysuszony (PET) film należy odwrotnie wkręcić w (sucha) spirale koreksu. 
  Nazajutrz film nie powinien się już zwijać.

Tipp:   Przeźroczysty nośnik PET może transportować światło do wnętrza kasetki (przy filmach małoobrazkowych).
  Pierwsze klatki należy z tego względu przeznaczyć na próby i serie. 

Konfekcja   Art.Nr.:

Film małoobrazkowy:  
135-36   ATP2011
135-30m   ATP2030

Chemia fotograficzna ROLLEI:

ROLLEI Low Contrast (RLC):  
1l – Flasche  RLC11
2 x 250 ml  RLC12

ROLLEI Citrin Stop (RCS):  
2x250 ml     RCS12

ROLLEI FIX Acid (RXA):  
2x250ml   RXA12

ROLLEI Wetting Agent (RWA) 
250ml Super koncentrat  RWA12
2x250ml Koncentrat  RWA22
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0 0,02 0 0 0

I 0,06 0,01 0,01 0,03

II 0,19 0,03 0,07 0,16

III 0,32 0,14 0,26 0,41

IV 0,49 0,38 0,52 0,63

V 0,71 0,59 0,77 0,83

VI 0,9 0,83 0,98 1,07

VII 1,09 1,05 1,28 1,41

VIII 1,31 1,43 1,63 1,7

IX 1,5 1,73 1,9 2

X 1,76 2 2,1 2,2© Frank Bauchspiess, wyniki testów praktycznych, Wrzesień 2007. Dziękujemy autorowi za udostępnienie nam
wyników jego pracy.

Struktura warstw przeźroczysty nośnik PET 100 µm
  strona emulsji warstwa emulsji i „supercoating“ 
  strona tylna  warstwa antystatyczna i „anty-newton“

Rozdzielczość   300 par linii/mm przy kontraście 1,6:1, odpowiada około  900 par linii/mm przy 1.000:1 

Grubość warstwy emulsji  4µm

Index naświetlania  ISO 32 / 16 DIN przy świetle dziennym

Charakterystyki  Czułość spektralna:   od 370 do ponad 700nm  

 Wykres gęstości Wywołany w ROLLEI Low Contrast (RLC), 1+4 przy 20°C, 6 min. 
  Poruszanie: pierwsze 30 sek. ciągle, później 5 razy co 30 sek.

Przechowywanie  Filmy fotograficzne należy generalnie chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym,
  wysoką temperaturą i dużą wilgotnością powietrza.
  - film nienaświetlony:  idealnie przy 13°C, dłuższe przechowywanie : 8°C (chłodziarka)
  - film naświetlony:  możliwie szybko wywołać, przechowywać w chłodnym miejscu.

Obróbka  Obróbka ROLLEI ATP 1.1 powinna odbywać się, ze względu na jego super panchromatyczne 
  właściwości, w całkowitej ciemności.

Gęstość
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