
7. LABORATORIS FOTOGRÀFICS

7.1.  INTRODUCCIÓ

Dins dels processos fotogràfics es fa servir un seguit de productes químics molt diver-
sos i es generen també residus químics molt específics, en funció del procés que fem servir.

El material fotogràfic es compon de dues parts diferenciades: la superfície sensible i el
suport:

• La superfície sensible és una dispersió de cristalls d’halogenur d’argent sobre 
gelatina. Aquests cristalls s’activen selectivament amb l’exposició a la llum. Per po-
tenciar aquesta propietat es fan servir sensibilitzadors: la tiourea, el tiosulfat sòdic, 
el tiocianat d’or, el tetracloroaurat potàssic i reductors com l’hidrogen, el tert-butil-
aminoborà, els cations d’estany II o la hidrazina. Altres components de l’emulsió que 
constitueix la superfície sensible són: els tensioactius (tetraazaidens, mercaptote-
trazoles), aldehids i estabilitzants (ions halur, benzimidazoles, benzotriazoles i mer-
captotetrazoles).

• El suport fotogràfic pot ésser, majoritàriament, pel·lícula transparent de vidre, plàs-
tic, paper o cartró. La pel·lícula està constituïda per diferents compostos químics, 
com ara agent antihalo, partícules de carbó, colorants o plata col·loïdal, etc., que 
han d’ésser eliminats durant el procés.

7.2.  EL PROCÉS FOTOGRÀFIC

La seqüència de tractament depèn del tipus de suport a tractar (blanc i negre o color),
del procediment (negatiu-positiu o invertit) i de la natura dels treballs a efectuar (diapositiva,
negatiu, tiratge sobre paper, etc.). Les operacions que tenen lloc i els productes que es fan
servir són els següents:

1. Revelatge (banys de revelatge): es transforma la imatge latent en imatge visible. Hi
ha diferents procediments de revelatge:

• Fotografia en blanc i negre 
Bany revelador en blanc i negre, bany de parada, rentat, fixació i rentat.

• Fotografia en color
Sal de plata exposada + revelador cromogen – revelador oxidat + plata metàl·lica.
Revelador oxidat + acoblador – colorant (imatge pigmentada).



Es distingeixen dos procediments:

• Negatiu-positiu: revelador cromogen, blanqueig, fixació.

• Per inversió: revelatge en blanc i negre, inversió química o per exposició, revelatge 
cromogen, blanqueig, fixació.

Com a components del bany de revelatge es fan servir diferents productes químics:

• Reductors: són les substàncies que pròpiament revelen la imatge latent. En la fo-
tografia en blanc i negre el més utilitzat és la hidroquinona i en la fotografia en color, 
una amina aromàtica. Els més utilitzats són:

Taula 1. Reductors més utilitzats

NOM QUÍMIC TIPUS DE 
REVELADOR

Sulfat de 4-N,N-dietil-p-fenilendiamina color

Monohidroclorur de 4-N,N-dietil-2-metil-p-fenilendiamina color

Sesquisulfat monohidratat de 
4-(N-etil-N-2-metansulfonamidoetil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Sulfat de 4-(N-etil-N-2-hidroxietil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Di-p-toluensulfat de 4-(N-etil-N-2-metoxietil)-2-metil-p-fenilendiamina color

Sulfat 4-amino-N-dietilanilina B/N, color

(4-metilaminofenol)2. H2SO4 B/N

Hidroquinona B/N

Dihidroclorur de p-fenilendiamina B/N

• Conservants o preservadors: es fan servir sulfits alcalins, glicerina, formaldehid i els 
àcids tartàric, cítric i acètic en petites dosis. 

• Acceleradors: augmenten la velocitat del procés de revelatge i són principalment: 
òxid de potassi, òxid de sodi, carbonat de calci, NaPO4, acetona, formaldehid i 
acetaldehid.

• Moderadors (antiveladors): bromur de potassi, benzotriazole.

A més, també s’hi poden afegir, en petites dosis, altres productes, com ara anticalcaris
(hexametafosfat de sodi) o germicides (pentaclorofenol, pentaclorofenolat).

2. Bany de parada: la seva funció és detenir la reacció reveladora. Es fa servir normal-
ment l’àcid acètic, amb sulfit sòdic com a conservant.

3. Bany de fixació: per fixar la imatge s’ha d’eliminar l’halur de plata que no ha estat re-
velat, convertint-lo en un complex soluble en aigua. Això s’aconsegueix amb una dissolució de
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tiosulfat sòdic o amònic, o amb una dissolució de cianurs. També contenen reguladors del pH
(àcid acètic, àcid bòric, amoníac, etc.), enduridors (compostos d’alumini) i conservadors (sulfit
sòdic). En els processos de fotografia en blanc i negre la fixació es realitza en condicions
àcides.

4. Rentat i assecatge: permet l’eliminació de sals simples o complexos solubles, les subs-
tàncies tampó i els ions halogenurs mitjançant l’esbandit amb aigua.

5. Banys addicionals

• Bany de desensibilització prèvia: s’afegeixen petites quantitats de certs colorants 
(azafranines, hexanitrodifenilamina, àcid pícric, crisoidina, etc.) que fan que el ma-
terial perdi la sensibilitat sense que desaparegui la imatge latent.

• Bany d’adobament (tannatge) o enduridor: per endurir la gelatina del negatiu abans 
de sotmetre’l a altres processos de reforçament o debilitament de la imatge. Els pro-
ductes utilitzats són principalment aldehids (formaldehid, glutaraldehid, succinalde-
hid) i els sulfats dobles hidratats de potassi i crom o alumini (alum de crom i alumi-
ni, respectivament).

• Bany de blanqueig: cal emprar un blanquejador, en els processos en color, per 
treure la plata metàl·lica indesitjable de l’emulsió de la imatge definitiva. Es fan 
servir agents oxidants, com ara el ferrocianur, el dicromat potàssic o el persulfat 
amònic, que oxiden la plata metàl·lica a catió plata.

• Bany de reforç: per augmentar el contrast en negatius dèbils efectuant un nou trac-
tament cromogen després del blanqueig. Es fan servir compostos com ara el clorur 
mercúric, el dicromat potàssic i fins i tot la hidroquinona.

• Bany de debilitament o estovament: actua eliminant l’excés de plata. Els debilitadors 
més utilitzats són: ferricianur potàssic amb hiposulfit sòdic, dicromat potàssic en 
medi d’àcid sulfúric, permanganat potàssic en medi àcid sulfúric, persulfat amònic, 
1,2,3-benzotiazole.

• Bany de viratge o coloració: per modificar el color de les proves positives. Es realit-
za per sulfuració (acció del sulfur de sodi) o per tractament amb sals d’or o de platí 
(el clorur d’or o l’hexacloroplatinat de potassi).

6. Treballs d’acabat: es fan servir dissolvents com ara l’1,1,1-tricloroetà i l’1,1,2-tricloro-
1,2,2-trifluoretà, per eliminar empremtes, pols i altres impureses.

La protecció de les fotografies es du a terme amb vernissos o també muntant les fo-
tografies entre fulls de reïna sintètica.

7.3.  RISCOS DEGUTS A L’EXPOSICIÓ ALS PRODUCTES
QUÍMICS EMPRATS

Durant el procès fotogràfic s’utilitzen una gran quantitat de substàncies i productes
químics que suposen un risc per al personal exposat. La forma d’exposició por ser tant per via
inhalatoria com per via dèrmica, encara que també pot donar-se per via digestiva i parenteral.

Via dèrmica

Les lesions dèrmiques més comunes causades pels agents quimics emprats durant el
revelat fotogràfic són les dermatitis per contacte, tant les de tipus irritatiu com les de tipus
al·lèrgic. Els pricipals causant d’aquest tipus de lesions són els líquids reveladors de color.
Aquestes lesions aparèixen també a zones no exposades indicant que es produeixen no
només per contacte directe sino també mijançant diseminació sistèmica després de la in-
halació, absorció per la pell o ingestió accidental.



Entre els reveladors de blanc i negre rarament s’han descrit casos malgrat que alguns
d’ells també tenen poder sensibilitzant. 

Via inhalatòr ia

La inhalació de contaminats químics pot produir efectes irreversibles a les persones ex-
posades als mateixos. Per minimitzar els riscos s’han de controlar les concentracions ambien-
tals d’aquests productes.

7.4.  MESURES PREVENTIVES

Poden adoptar-se diferents mesures per a la prevenció dels riscos per exposició a pro-
ductes químics però en aquest apartat només es tracten les que fan referència a l’eliminació
dels productes perillosos o a la seva substitució per d’altres menys perjudicials per a la salut.
Capitol 2.

El· l iminació

Aquesta el·liminació pot realitzar-se a dos nivells: limitant la seva presència a l’estricta-
ment necessària en un lloc de treball específic; o eliminant del propi procès aquells tractaments
que siguin innecessaris. Aquest darrer és el cas del bany fixador a les fotografies que no han
d’èsser arxivades o del bany d’estabilització que pot substituir-se per un aclarat amb aigua.

Subst i tuciò

Es poden substituir el productes basats en dissolvents organics (productes de neteja, de
retoc, etc.) per d’altres amb base aquosa. Els dissolvents clorats poden substituir-se per d’al-
tres no clorats. 

Els productes reveladors, fixadors, els que formen els diferents banys, etc, poden èsser
substituits per d’altres menys perillosos. Així trobem que la sal sòdica pot substituir el sulfat
amònic com a fixador; el clorur d’alumini dels banys d’adobament o enduriors pot substituir-se
per sulfat d’amoni; l’àcid cítric pot substituir l’àcid acètic als banys de parada, etc.

7.5.  GESTIÓ DELS RESIDUS ESPECÍFICS DE LABORATORIS
FOTOGRÀFICS

Als laboratoris fotogràfics, com que es fa servir una gran quantitat de substàncies dife-
rents, és especialment crític tenir establert el tractament que s’ha de donar a cada residu, des
de la seva generació fins a la seva eliminació. Un cop identificats els residus perillosos és molt
important observar els procediments de treball, els hàbits i l’ús d’equips de protecció indivi-
duals (EPI) per part de les persones que hi poden estar exposades en cada lloc de treball.

Els efluents fotogràfics requereixen un tractament especial; és per això que els labora-
toris fotogràfics han d’incloure una zona on es tractin les solucions sobreres i l’aigua utilitzada,
abans de la seva eliminació.

Els procediments generals d’actuació davant d’algunes de les substàncies i d’alguns dels
compostos que es poden fer servir en un laboratori fotogràfic els podem trobar en el capítol 3.

La seguretat en el maneig i en l’eliminació de productes químics perillosos és un requi-
sit essencial per treballar amb aquestes substàncies i per això és millor no procedir si no s’està
familiaritzat amb els perills potencials i la química dels materials que han d’ésser destruïts i els
reactius a utilitzar.
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AQUESTES TÈCNIQUES DE NEUTRALITZACIÓ O DE DESTRUCCIÓ NOMÉS ES PODEN
APLICAR A QUANTITATS PETITES DE PRODUCTE, PER PERSONAL COMPETENT I AMB

EL MATERIAL NECESSARI.

ATÈS QUE ALGUNS D’AQUESTS PRODUCTES SÓN MOLT REACTIUS O MOLT TÒXICS,
L’EXECUCIÓ D’AQUESTES TÈCNIQUES EN MALES CONDICIONS O PER PERSONAL

SENSE EXPERIÈNCIA POT SER EXTREMADAMENT PERILLOSA.

Aquests procediments són els següents:

• Sals inorgàniques (ferrocianur potàssic, alums...): afegiu-hi un excés de Na2CO3 i 
aigua. Deixeu-ho en repòs durant 24 h. Neutralitzeu-ho amb HCl de concentració 6 
mol L-1 i aboqueu-ho a l’aigüera.

• Oxidants (dicromat potàssic, permanganat potàssic, persulfat potàssic...): tracteu-
ho amb un gran volum de dissolució concentrada d’un reductor (hiposulfit, bisulfit o 
sal ferrosa). Neutralitzeu-ho i aboqueu-ho a l’aigüera. Vegeu capítol 3, apartat 
3.3.43.

• Reductors (diòxid de sofre, tiosulfat sòdic, sulfit sòdic, bisulfit sòdic...): afegiu-hi 
Na2CO3 i aigua (fins a suspensió). Deixeu-ho en repòs 2 h. Neutralitzeu-ho i abo-
queu-ho a l’aigüera.

• Cianurs (àcid cianhídric...): tracteu-ho amb una dissolució alcalina de (ClO)2Ca. 
Deixeu-ho en repòs 24 hores i aboqueu-ho a l’aigüera. Les actuacions deficients en 
el tractament de residus de banys que contenien cianurs són responsables d’intoxi-
cacions per cianur d’hidrogen, en eliminar aquests banys sobre cubetes o con-
tenidors bruts amb àcids. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.17.

• Àlcalis càustics (amoníac...): neutralitzeu-ho amb HCl i aboqueu-ho a l’aigüera. 
Vegeu capítol 3, apartat 3.3.2.

• Àcids inorgànics (àcid sulfúric...): addicioneu-ho gradualment a un gran volum de 
dissolució de carbonat sòdic i calç apagada amb agitació. Afegiu a la dissolució neu-
tralitzada un excés d’aigua corrent. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.1.

• Amines alifàtiques (etilendiamina, hirdoxilamina...): poden ésser tractades amb 
NaHCO3 (seguit d’una polvorització amb aigua i una neutralització) i abocades a 
l’aigüera; o bé poden ser gestionades

• Amines aromàtiques (p-fenilendiamina...): absorbiu-ho sobre sorra i Na2CO3. 
Emmagatzemeu i tracteu-les mitjançan un gestor extern que posteriorment les in-
cinerarà. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.12.

• Àcid pícric (explosiu)...: Vegeu capítol 3, apartat 3.3.39.
• Aldehids (glutaraldehid, acetaldehid, formaldehid...): absorbiu-ho en vermiculita o 

barregeu-ho amb un dissolvent inflamable. Emmagatzemeu per a la seva posterior 
incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.22.

• Hidrocarburs, alcohols, cetones, èsters (hidroquinona, cetona, cresol, glicerina, 
naftil, etilenglicol, metanol, dietilenglicol...): barregeu-ho amb un dissolvent inflama-
ble. Incinereu-ho. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.3.

• Àcids orgànics (àcid acètic...): neutralitzeu-ho i aboqueu-ho a l’aigüera o emma-
gatzemeu per a la seva posterior incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu 
capítol 3, apartat 3.3.1.

• Compostos orgànics halogenats i relacionats (pentaclorofenol, percloroetilè, dicro-
mometà...): aboqueu-ho sobre vermiculita o barregeu-ho amb un dissolvent inflama-
ble. Emmagatzemeu per a la seva posterior incineració mitjançan un gestor extern. 
Vegeu capítol 3, apartat 3.3.4.

• Mercaptans i sulfurs orgànics (2-mercaptobenzotiazol...): dissoleu-ho en alcohol 
residual o en un altre dissolvent inflamable. Emmagatzemeu per a la seva posterior 
incineració mitjançan un gestor extern. Vegeu capítol 3, apartat 3.3.19.
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• Compostos de mercuri (clorur de mercuri...): dissoleu-ho i convertiu-ho en nitrats 
solubles. Precipiteu-los com a sulfurs. Emmagatzemar el precipitat per a la seva 
eliminació com a residu sòlid.

• Plata: usualment enllaçada a complexos tiosulfat, pot ésser convertida en sulfur de 
plata i ser eliminada com a sediment sòlid.
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