
Parametry wywoływania (ręcznego):
Ważna uwaga: w żadnym wypadku nie należy filmów moczyć przed
wywołaniem. Poprzez moczenie krzywa gradacji zmienia się na tyle, że
nie sposób osiągnąć później rozsądnych wartości tonalnych.

Temperatura: 20°C
Czas wywoływania: 6 do 6,5 minuty
Rytm poruszania: przez pierwszych 30 sekund stale, 

później co 30 sekund jeden raz.

Wskutek indywidualnych różnic intensywności i szybkości poruszania
podczas pierwszych 30 sekund można zaobserwować u różnych osób
różnice w gradacji i czułości wywołanego filmu. Można je skorygować
odpowiednio lekkim skróceniem lub wydłużeniem czasu wywoływania.

Po wywołaniu NIE należy filmu płukać. Można zastosować kwaśny prze-
-rywacz albo też utrwalać bezpośrednio po wywołaniu.

Trwałość:
Trwałość koncentratu wynosi 2,5 do 3 lat. Roztwór roboczy trzyma się
stosunkowo długo (6 do 8 tygodni) jeżeli przechowywany jest w pełnej,
dobrze zamkniętej butelce. Duża butelka powinna zostać w miarę
szybko zużyta. W przeciwnym razie zalecamy przelanie pozostałego kon-
-centratu do mniejszej butelki (butelek) lub stosowanie gazu ochronnego.
Raz użyty roztwór nie nadaje się do ponownego użytku!

Poruszanie:
Przy ciągłym poruszaniu światła wywołują się szybciej. Wywoływanie
rotacyjne prowadzi więc do utarty czułości, czego oczywiście nie
polecamy.

Utrwalanie:
Wskutek bardzo cienkiej warstwy emulsji film Rollei ATP 1.1 potrzebuje
przy normalnym rozcieńczeniu i 20°C zaledwie 30 do 60 sekund czasu 
utrwalania. Przy problemach z tak krótkim czasem należy odpowiednio
dopasować roztwór (dwukrotnie rozcieńczyć).

Płukanie:
2 do 5 minut

Analogowo-cyfrowy kompromis:
W przypadku, gdy użytkownik planuje dodatkowo do obróbki analogowej
wykorzystanie możliwości technicznych jakie oferuje mu obróbka cyfrowa
za pomocą nowoczesnych technik komputerowych powinien w miarę moż-
-liwości stosować filmy o wysokiej rozdzielczości takie jak Rollei ATP 1.1.

Dzięki mniejszej grubości warstwy emulsji i jednowarstwowego
rozmieszczenia ziarna filmy te stwarzają o wiele mniej mniej problemów
przy skanowaniu niż tradycyjne filmy czarno-białe, których skanowanie 
ze względu na grubszą warstwę emulsji i inne rozmieszczenia ziarna
możliwe jest jedynie z utratą jakości.
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Art.No.:

ATP02DC (20ml   / 0.68 US fl .oz.)
ATP02DC (140ml / 4.76 US fl .oz.)

Opis techniczny wywoływacza Rollei  ATP DC
(produkowany dla Rollei przez SPUR Aachen/Germany)

Rollei ATP DC jest wywoływaczem skomponowanym specjalnie do
obrazowego wywoływania filmu Rollei ATP 1.1. Jest to bardzo 
drobnoziarnisty film o wysokiej rozdzielczości i czułości sięgającej 
daleko wgłąb czerwonego spektrum. W fachowych kręgach uważany 
jest za następcę Technical Pan firmy Kodak.

Materiałów takich nie można tradycyjnymi odczynnikami wywołać
normalnie, obrazowo. Aby ten doskonały materiał pozyskać dla foto-
grafii tradycyjnej konieczna była koncepcja odpowiedniego procesu.
Wynikiem jest wywoływacz Rollei ATP DC, który umożliwia trady-
-cyjne zastosowanie filmu Rollei ATP 1.1 praktycznie bez żadnych 
ograniczeń.
Stosując film Rollei ATP 1.1 w połączeniu z wywoływaczem Rollei 
ATP DC możliwe są rezultaty, które zdaniem niejednego fachowca
pod względem rozdzielczości, ostrości, kontrastu i rozpiętości tonalnej
przewyższają te uzyskiwane przy zastosowaniu Kodak Technical Pan.

Ekspozycja – o tym należy pamiętać:
1. Ze względu na właściwości nośnika istnieje możliwość przedostania
się światła wgłąb kasetki wzdłuż perforacji i zniszczenia pierwszych
ujęć. Aby temu zapobiec film należy stale przechowywać w przezna-
-czonym do tego pojemniku. Ładowanie aparatu powinno odbywać
w przytłumionym świetle!

2. Wskutek mniejszej w porównaniu do tradycyjnych filmów grubości
warstwy emulsji nasila się problem położenia filmu. Dlatego należy
zwrócić uwagę aby przesłona była odpowiednio przymknięta, aby
upewnić się, że film znajduje się w optymalnym obszarze ostrości.
Z drugiej strony należy pamiętać aby przesłonę zamknąć tylko tyle ile
jest to niezbędnie konieczne (oczywiście w zależności od pożądanego
efektu) aby w pełni wykorzystać wysoką rozdzielczość materiału.
Optymalne są tutaj bardzo jasne obiektywy.

3. Niezbędny jest aparat umożliwiający ręczne ustawienie czułości
filmu.

Czułość filmu: ISO 40/17° (przy normalnym kontraście 
motywu). Przy dużym lub bardzo dużym kontraście motywu
należy prześwietlić klatkę o pół wartości przesłony (+ ½ EV)

Rozcieńczenie:
Do wywołania jednego filmu potrzeba 20ml koncentratu na 250ml
gotowego roztworu.

Wywoływacz można kupić więc albo w buteleczkach po 20ml, albo w
jednostce  140ml.

Rozcieńczenie wynosi rachunkowo 1 + 11,5.

                   

  

Natomiast filmy takie jak Rollei ATP 1.1 można skanować absolutnie
bezproblemowo. Bez utraty jakości.
Dzięki rozdzielczości, która wielokrotnie przewyższa tę standardowych 
filmów czarno-białych i kolorowych, możliwe jest uzyskanie plików
graficznych o tak doskonałej jakości, że umożliwiają one wydruki wielko-
-formatowe o niespotykanej dotąd jakości.

Dlatego też filmy o wysokiej rozdzielczości są, o ile ich niska czułość nie
stoi na przeszkodzie, idealnym materiałem łączącym analogową jakość
obrazu i cyfrową uniwersalnością.

Pozostałe właściwości:
Wywoływacz Rollei ATP DC posiada ponadto następujące właściwości:

● wysoka czułość (żaden inny wywoływacz jej nie osiąga)
● znaczna poprawa ostrości konturów i rozdzielczości
● wysoki kontrast detali, szczególnie przy słabym kontraście obrazu
● niespotykanie duża tolerancja czułości, dlatego daje sobie radę z
 najwyższymi kontrastami motywu

● znacznie podwyższona rozdzielczość tonalna w światłach i cieniach, bez
 negatywnego wpływu na tony średnie

● krzywa gradacji o prawie idealnym przebiegu
● duży zakres gęstości negatywu – umożliwia czystą biel i głęboką czerń
 nawet przy miękkiej gradacji papieru

● zupełnie bezbłędne negatywy, nawet w trudnych sytuacjach studyjnych
● najdrobniejsze ziarno
● łatwa obróbka
● niespotykanie długa trwałość zarówno koncentratu jak i roztworu
● nisko toksyczny (nie zawiera substancji trujących czy hydrochinonu)
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