
Slajdy? Najszybciej bezpośrednio!
       

     

         ©Jens Kollmorgen, Niemcy

SLIDE DIRECT
Film do bezpośredniego wywoływania 

slajdów o niezrównanej jakości
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ROLLEI SLIDE DIRECT jest konwencjonalnym filmem fotograficznym, który po tradycyjnym wywołaniu  
prowadzi bezpośrednio do czarno-białego slajdu. Jest on filmem o niskiej  czułości  – około 10/20 ISO. 
Odznacza się ekstremalną ostrością i szerokim zakresem tonalnym. Daje się zastosować przy niemalże 
wszystkich zadaniach fotograficznych. Szczególnie nadaje się do wykonania slajdów tytułowych i 
kopiowania negatywów, aby w efekcie otrzymać  znowu negatywy - w jednym procesie. Stare negatywy 
celuloidowe  można za jego pomocą doskonale przekopiować w celu trwałej archiwizacji.
Rollei Slide Direct stosowany jest przez instytuty zajmujące się tą problematyką. W tym celu używa się 
urządzeń, które z reguły wyposażone są w lampy błyskowe (naświetlarek). Z tego względu czułość ISO 
jest dla tych zastosowań  zupełnie bez znaczenia. Naświetla się po prostu tak długo aż rezultat będzie 
zadowalający.

Właściwości:
• niskoczuły, ortochromatyczny film o bardzo wysokiej rozdzielczości
• bardzo drobne ziarno i bardzo wysoka ostrość są podstawą dla doskonałych slajdów
• specjalna powłoka ułatwiająca transport w aparatach
• bardzo stabilny nośnik poliestrowy
• trwałość archiwalna LE500 (do 500 lat, testowana w Rochester Institut of Technology, Rochester, USA)
• warstwa antyhalacyjna dla zminimalizowania nieostrości
• warstwa “no-curling” zapobiegająca zwijaniu się filmu
• warstwa „anti-newton“
• nadaje się do użytku przy świetle dziennym, sztucznym i błyskowym
• antystatyczny przed i po wywołaniu
• czułość spektralna 350 do 580nm
• wymiarowy, mocny i przeźroczysty nośnik PET
• dzięki przeźroczystemu nośnikowi doskonale nadaje się zarówno do skanowania jak i projekcji

Struktura warstw:
- przeźroczysty nośnik PET 100µm
- po stronie emulsji:   warstwa emulsji, warstwa antyhalacyjna
- strona tylna:   warstwa antystatyczna

Rozdzielczość:   326 linii/mm przy kontraście 1000:1

Grubość warstwy emulsji: 4µm

Index naświetlania: Ze względu na skład emulsji Rollei Slide Direct potrzebuje ogromną ilość światła 
aby  otrzymać dobre rezultaty. Statyw jest więc przy  pracy  z tym filmem 
nieodzowny. 
Norma ISO istnieje tylko dla filmów panchromatycznych, nie dla filmów orto- czy 
ortopanchromatycznych.  Dlatego też informacje o czułości ISO tych filmów nie są 
normowane, opierają się co najwyżej na doświadczeniach w porównaniu do 
filmów panchromatycznych. Dlatego też informacja, jak np. 10-25 ISO (jak 
wcześniej podano w tej instrukcji) służy  jedynie orientacji i może ewentualnie 
prowadzić do błędnych wniosków.
Dla dokładnego ustalenia czułości filmu zalecamy zatem koniecznie 
dokonania serii ekspozycji. 
W tym celu należy ustawić na światłomierzu lub w aparacie ISO 6  - następnie 
dokonać  serii ujęć prześwietlając stopniowo o jedną (pełną) przesłonę.  Najlepsze 
rezultaty  osiąga się przy  prześwietleniu rzędu +4 do +5 jak wymownie pokazują 
poniższe przykłady.
Czułość nominalna zależna jest tez  m. in. od wyboru wywoływacza.
Polecamy użycie „mocnego“ wywoływacza, np. Rollei RHS 1+7.

  

Seria ujec przy ustawieniu swiatlomierza (lub aparatu) na ISO 6:
           © Frans Jordens, Bilzen, Belgia
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Krzywe charakterystyczne:

Czułość spektralna (nm)     Wywołanie w Rollei High Speed RHS 1+7, 20°C
      1. 8 min.
      2. 12 min.

Przechowywanie:
Filmy fotograficzne należy generalnie chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, wysoką temperaturą oraz dużą 
wilgotnością powietrza.
- film nienaświetlony: przy max. 22°C i wilgotności powietrza 40-60%
- film naświetlony:  po naświetleniu przechowywać w chłodnym miejscu i jak najszybciej wywołać

Obróbka:
Obróbka Rollei Slide Direct powinna odbywać się w ciemności. Możliwa jest obróbka przy  świetle czerwonym 
(rentgenowskim).
W celu uzyskania optymalnych efektów zaleca się stosowanie wywoływacza Rollei High Speed RHS, 
rozcieńczenie 1+7, 12-14 minut przy 20°C.
Przy  zastosowaniu innych, nie testowanych przez Rollei odczynników, może dojść  do utraty  jakości, która objawia się 
niższą czułością i niską gęstością negatywu.

Kombinacje wywoływacza i czasu dla filmu tego gatunku powinny zostać indywidualnie wypracowane. Nasze 
informacje zawierają wyłącznie wartości orientacyjne.

Konfekcja:
Film małoobrazkowy  135-36  numer art.:  RSD1011
Błony cięte  4x5”/10    RSD104
_____________________________________________________________________________________________

Przykładowe serie ujęć:

RSD 25//15° w Diafine 4+3  
        +4      +5                 +6
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RSD 25//15° w Rollei RHS 1+9  +6       +5

RSD 25//15° w Studional 1+14  +6       +5

RSD 25//15° w Studional 1+10  +5       +6
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RSD 25//15° w Studional 1+10  +5       +6

RSD 25//15° w Diafine 3+3  +5       +6

RSD 25//15° w Diafine 3+3  +5       +6
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