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Jak bezpe čné je vaše bezpe čné osv ětlení? 
Průvodce po osv ětlení temné komory 
 
 

 
DŮLEŽITÁ FAKTA O BEZPEČNÉM OSVĚTLENÍ  

 
• Žádné bezpečné osvětlení neposkytuje zcela bezpečnou expozici po neomezenou dobu. 
• Filtry bezpečného osvětlení jsou určeny pro specifické druhy papírů a filmů. 
• Filtry bezpečného osvětlení se zhoršují s dobou používání. 
• Špatné podmínky bezpečného osvětlení mohou působit ztrátu fotografické kvality ještě 

předtím, než je pozorovatelné závojování. 
• Mnoho fotografických materiálů vyžadují manipulaci v úplné tmě. 

 
 
PROTO BYSTE MĚLI 
 

• Řiďte se všemi doporučeními pro bezpečné osvětlení pro papíry nebo filmy. Sledujte pokyny 
výrobce k produktu: doporučené filtry, příkon žárovky a minimální vzdálenost bezpečného 
osvětlení. 

• Pravidelně testujte podmínky bezpečného osvětlení. 
• Nahraďte filtry bezpečného osvětlení v případě potřeby. 
 

  
Ve fotografii termín „bezpečné osvětlení“ (safelight) popisuje takové osvětlení fotokomory, které 
nezpůsobí viditelné změny světlocitlivého materiálu, pokud se s ním správně zachází a  zpracovává. 
Slovo "bezpečné" je relativní. Nejvíce budou ovlivněny citlivé materiály, pokud budou vystaveny 
bezpečnému osvětlení na delší časové období. Protože fotografické materiály se liší v obecné a 
spektrální citlivosti (citlivosti k různým barvám světla), doporučené výkony žárovek a barvy filtrů 
bezpečného osvětlení se také liší. Bezpečné osvětlení bude způsobovat závoj barevných papírů a 
filmů, většiny panchromatických černobílých filmů (filmů , které jsou citlivé na modré, zelené a červené 
světlo) a vysoce citlivých infračervených filmů. S těmito materiály musíte zacházet v úplné tmě.  
 
V ideálním případě by filtr bezpečného osvětlení měl propouštět pouze světlo, které je  
mimo rozsah barevné citlivosti (vlnová délka) fotografického materiálu, pro který je doporučen. Filtry 
bezpečného osvětlení doporučené firmou Kodak vykazují maximální propustnost těch barev světla, ke 
kterým má emulze papíru nebo filmu relativně nízkou citlivost. 
 
Nicméně barevná citlivost většiny emulzí nekončí náhle u některé vlnové délky ve spektru; většina 
emulzí je poněkud citlivá i k barvám mimo určený rozsah. 
  
To znamená, že většina papírů a filmů má určitou citlivost dokonce i k barvě světla doporučeného filtru 
bezpečného osvětlení. 
 
Proto vždy minimalizujte expozici fotografického materiálu bezpečným osvětlením.  
 
Osvětlovací těleso se skládá ze tří základních části:  

 
1. Kryt lampy . Nese žárovku a filtru a udržuje bílé světlo emitované žárovkou před 

uniknutím. 
2. Filtr . Tento absorbuje světlo některých barev a jiné barvy světla propouští v různém 

rozsahu. 
3. Žárovka . Doporučený příkon je určen citlivostí konkrétního materiálu, převodní 

charakteristikou filtru, typem pouzdra svítidla – bodové (přímé) nebo všeobecné (nepřímé) 
osvětlení a vzdáleností mezi svítidlem a oblastí, kde se zpracovává materiál.  

 
Tabulka "lampy KODAK pro bezpečné osvětlení" na straně 7 obsahuje popis řady bezpečných svítidel 
KODAK a vhodné využití pro různé typy fotomateriálu. Tabulka na str. 3 uvádí  typické sensibilizované 
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produkty a filtry doporučené pro použití s nimi. Tabulka také ukazuje doporučený příkon žárovek pro 
každou aplikaci. Podívejte se na balení papíru nebo filmu po doporučeném bezpečném osvětlení pro 
konkrétní materiál. Samozřejmě také dodržujte jak doporučený příkon žárovky, tak minimální 
vzdálenost mezi svítidlem a fotografickým materiálem. 

 
"Nejbezpečnější" barevný osvětlovací filtr pro konkrétní materiál není vždy ten doporučovaný. 
Například červený osvětlovací filtr má často menší vliv na fotografické papíry než oranžový filtr,  
uvedený v tabulce. Nicméně, většina pracovníků zjistí, že mohou posuzovat sytost fotografie nebo 
vykonávat další funkce lépe pod oranžovým světlem. (Takže, i když je mírný kompromis v oblasti 
ochrany papíru před závojováním, oranžový filtr zlepšuje pracovní podmínky). Zřejmě barva 
osvětlovacího filtru je pouze část údaje o jeho přenosových vlastnostech. Barevné žárovky nebo jiná 
improvizovaná bezpečná osvětlení se mohou jevit, že mají vhodnou barvu, ale mohou ve skutečnosti 
vyzařovat světlo (nebo jiné formy energie záření), které bude závojovat fotografické emulze. 
Osvětlovací filtry KODAK jsou vyrobeny pro přesný přenos světla a absorpční standardy, které se 
týkají spektrální citlivosti fotografických materiálů. Osvětlovací filtry s používáním postupně slábnou. 
To znamená, že propouštějí více a více světla barvy, kterou absorbují, když jsou nové. Měli byste 
pravidelně plánovat výměnu osvětlovacích filtrů. Například, pokud budete používat bezpečné 
osvětlení po dobu 8 až 12 hodin denně, možná budete muset vyměnit filtry každé tři měsíce.  
Také žárovky nakonec černají a produkují méně světla. Chcete-li zachovat osvětlení na odpovídající 
úrovni, musíte pravidelně měnit žárovky. Poznámka o výměně na štítku osvětlovacího tělesa vám 
pomůže sledovat výměny žárovek a filtrů. Doporučujeme, abyste vyměnili žárovky před spuštěním 
testu bezpečného osvětlení.  

 
 

MATERIÁLY, KTERÉ JE NUTNO ZPRACOVÁVAT V ÚPLNÉ TMĚ  
 
Následující filmy, desky, papíry a materiály musíte zvládnout zpracovávat v úplné tmě, protože jsou 
citlivé ke světlu všech barev. 

 
• Panchromatické černobílé filmy a desky  
• Barevné negativní a inverzní filmy  
• Diapozitivní a pozitivní filmy (pro výrobu diapozitivů z barevných negativů)  
• Kopírovací a internegativní filmy  
• Vysoce citlivé infračervené filmy  
• Barevné inverzní papíry 
• Barevné negativní papíry a materiály určené pro proces RA-4 

 
 

DOPORUČENÉ BEZPEČNÉ OSVĚTLENÍ 
 
Osvětlovací filtry KODAK jsou k dispozici ve velikostech, aby se vešly do osvětlovacích lamp KODAK, 
uvedených na straně 7. Jejich přenosové vlastnosti je činí vhodnými pro použití s řadou fotografických 
materiálů (viz tabulka na str. 3).  

 
Modrocitlivé a orthochromatické černobílé filmy 
Tyto filmy můžete zpracovávat pod červeným bezpečným světlem. Spektrální a obecná citlivost filmu 
zejména určuje osvětlovací filtr, který potřebujete. Viz tabulka na str. 3.  

 
Černobílé papíry 
Černobílé papíry jsou vyvolávány v procesorech nebo miskách. Bezpečné osvětlení je obecně jasnější 
blízko misek než kdekoliv jinde v temné komoře. Ujistěte se, že toto osvětlení je bezpečné pro 
celkovou dobu vyvolávání. Nadměrné vystavení správnému bezpečnému osvětlení nebo normální 
expozice nebezpečným osvětlením bude degradovat snímek ve světlech a snižovat jeho obrazový 
kontrast. K tomu dojde ještě před skutečným závojováním, viditelným v oblastech, které nedostaly 
žádnou expozici bílým světlem, jako jsou rámečky snímku. V důsledku toho nemusí být diskutabilní 
podmínky bezpečného osvětlení zjištěny po nějakou dobu. (viz „Test černobílých papírů“ na straně 5).  
K expozici bezpečným světlem může dojít před a po expozici snímku. Celková expozice nízká úrovně 
buď před nebo po expozici snímku se technicky vztahuje k „superaditivní expozici“. „Bezpečná doba“ 
pro expozici bezpečným osvětlením je definována jako jakákoli doba expozice menší nebo rovna 
jedné polovině času potřebného pro vytvoření detekovatelné změny v konkrétním citlivém materiálu. 
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Prakticky všechny expozice jsou kumulativní a mohou způsobit změny kontrastu a denzity. Zkoušky 
na stranách 5 a 6 vám pomohou určit bezpečný čas pro vaši aplikaci.  
Panchromatické papíry jsou citlivější k bezpečnému osvětlení než obvykle používané černobílé papíry. 
Jako pomoc pro ochranu těchto snímků před změnou kvality obrazu a závojováním se používají 
speciální filtry nebo žárovky malého příkonu (viz tabulka na str. 3). Specifikace bezpečného osvětlení 
je vytištěna na obalu. Doporučení pro osvětlovací filtry pro specifické fotografické materiály Kodak jsou 
založeny na testovacích postupech podobných těm, které jsou popsány v normě ANSI PH2.22-1998. 

 
Barevné materiály  
Zpracování barevných negativních filmů, duplikačních filmů, internegativních filmů, filmů pro 
diapozitivy a pozitivních filmů (pro výrobu diapozitivů z barevných negativů), a papírů KODAK 
Professional a KODAK EKTACHROME (pro výrobu fotografií přímo z diapozitivů a pozitivů) musí 
probíhat v naprosté tmě.  
Také zpracování papírů a materiálů pro proces RA-4, včetně papírů KODAK Professional a KODAK 
EKTACOLOR, jakož i pozitivních materiálů KODAK PROFESSIONAL Duraflex, KODAK 
PROFESSIONAL Duratrans a KODAK PROFESSIONAL Duraclear musí být provedeno v naprosté 
tmě. 

 
Nicméně, pokud je to nezbytně nutné, můžete použít bezpečné osvětlení vybavené filtrem KODAK 13 
(jantarově žlutý) a 7 ½ wattovou žárovku. Dodržte  bezpečné osvětlení nejméně ze vzdálenosti 4 stop 
(1,2 metru) od papíru. Proveďte test k určení toho, zda použití bezpečného osvětlení dává přijatelné 
výsledky pro vaši aplikaci. Použití bezpečného světla bude mít vliv na vaše výsledky. 

 
matná žárovka  

osvětlovací 
filtr 

KODAK 
barva pro použití s materiálem KODAK*  

přímé 
osvětlení 
(nejmén ě 

4 ft [1.2 m])  

nepřímé 
osvětlení**  

OA žlutozelený Černobílé kontaktní a duplikační materiály. Projekční 
filmy 

15 W 25 W 

OC zelenožlutý Kontaktní a zvětšovací papíry 15 W 25 W 

OO 
 

světle žlutý 
 

Polotónové grafické filmy (pro zábleskové polotónové 
přístroje používané s kontaktními fóliemi pro regulaci 
kontrastu). 

6 nebo 71⁄2 W 
ze 6 ft (1.8m) 

nepoužitelné 

1 
 

červený 
 

Některé modrocitlivé materiály, některé papíry 
KODAK PROFESSIONAL LINAGRAPH, většina 
materiálů pro fotosazbu, projekční filmy 
KODAGRAPH. 

15 W 25 W 

1A světle červený 

Nízkocitlivé orthochromatické materiály KODALITH a 
orthochromatické materiály KODAK PROFESSIONAL 
KODAGRAPH. Desky s vysokou rozlišovací 
schopností. 

15 W 25 W 

2 temně červený 

Vysocecitlivé orthochromatické materiály, 
orthochromatické papíry LINAGRAPH. Některé 
zelenocitlivé rentgenové filmy, filmy  
KODAK PROFESSIONAL EKTALINE. 

15 W 25 W 

6B hnědý Rentgenové filmy a papíry KODAK PROFESSIONAL 
INDUSTREX a jiné modrocitlivé rentgenové filmy. 

15 W 25 W 

7B zelený Infračervené laserové filmy. 71⁄2 W nepoužitelné 

8 temně žlutý Barevné pozitivní filmy EASTMANCOLOR a 
duplikační filmy. 

15 W 25 W 

10 temně jantarový Diapozitivní film KODAK VERICOLOR,pozitivní film  
KODAK VERICOLOR, papíry KODAK PANALURE *** 15 W 25 W 

11 

na pohled 
neprůhledný, 
propouští IR 
záření 

Konvenčně sensibilizované materiály, 
prohlížené infračervenými inspekčními přístroji. 
Nepoužívat s materiály, citlivými k infračerveni. 

15 W nepoužitelné 

13 jantarový KODAK PANALURE, KODAK EKTACOLOR, KODAK 
PROFESSIONAL a panchromatické černobílé papíry. 71⁄2 W 15 W 

GBX-2 červený Většina modro- a zelenocitlivých medicinálních a 
dentálních rentgenových filmů. 

15 W 25 W 

 
* Viz konkrétní informace o použití bezpečného osvětlení, přibalené k materiálu 
**  Data v tomto sloupci  se vztahují jen k lampě KODAK Utility Safelight Lamp, Model D. 
***  Vyžaduje snížený příkon žárovky. 
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UMÍSTĚNÍ BEZPEČNÉHO OSVĚTLENÍ 
 

V laboratořích pro zpracování černobílých papírů a prostorů, kde bezpečné osvětlení je obecně 
přijatelné, umístěte svítidla na strop tak, aby osvětlení bylo rovnoměrně rozložené po celé oblasti. Pak 
můžete umístit jednotlivé lampy tam, kde je potřebujete, například nejvíce u zpracovatelských misek. 
Neumísťujte lampy pro přímé osvětlení blíže než 4 stopy (1,2 m) od pracovních ploch. Také se 
vyhněte situacím, kdy bazény se jeví poměrně jasné proti tmavému neosvětlenému pozadí. Tyto 
podmínky jsou obtížné pro práci a mohou být únavné pro oči pracovníků. Zvažte bezpečné osvětlení 
před vymalováním temné komory. Vymalujte stropní plochy pro použití s nepřímým bezpečným 
osvětlením bíle. Zdi by měly být pokud možno světlé barvy – přednostně v barvě podobné té, kterou 
propouštějí filtry bezpečného osvětlení. Neutrální barvy, jako je světle hnědá nebo béžová jsou 
vhodné ve většině případů. Vymalujte oblast stěny bezprostředně za každým zvětšovacím přístrojem 
černě, aby se zabránilo odrazu bílého světla od zvětšovacího přístroje na papír. 
 
Matná černá barva je také doporučená v okolí vstupních průchodů, aby se zabránilo nežádoucímu 
osvětlení při vstupu do temné komory. Černě vymalovaná komora je nejlepší pro prevenci závojování 
nebo superadditivní expozice v některých případech jako je kopírování a duplikace. Lampa KODAK 
Utility Safelight (viz str. 7) poskytuje dobré nepřímé osvětlení, když je zavěšena stranou s filtrem 
směrem ke stropu. Ve velké místnosti s bílým stropem umístěte ne více než jednu lampu na každých 
64 čtverečná stopa (6 čtverečných metrů) plochy stropu. Pro pracovní místa, kde potřebujete 
koncentrovanější světlo, zavěste na strop lampy KODAK Compact, nebo použijte nastavitelná svítidla  
KODAK s připevněním na strop, stěnu, nebo polici. Můžete použít více těchto svítidel (se správnými 
filtry a žárovkami), pokud jsou ve vhodné vzdálenosti od fotografického materiálu a jsou od sebe 
alespoň 8 stop (2,5 m) vzdáleny.  
 
Neumisťujte bezpečné osvětlení s přímým světlem tam, kde bude svítit na rám zvětšovacího přístroje 
a kde bude ovlivňovat vkládání a ořezávání. Nesprávně umístěné bezpečné osvětlení může také 
ovlivnit expoziční automaty a zkrátit dobu, po kterou je možno v této lokalitě zacházet s fotografickým 
papírem. Pokud je váš provoz velký a máte řadu komor pro stejné použití, ujistěte se, že bezpečné 
osvětlení je ve všech místnostech jednotné. Podobně sjednoťte barvu zdí a vzdálenost bezpečného 
osvětlení. Obsluha pak může pracovat v každé místnosti za stejných světelných podmínek a její 
posuzování kvality v rámci podobných světelných podmínek by mělo zůstat konzistentní. 

 
 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ  
 
Mnoho faktorů může způsobit nebezpečné osvětlení: nesprávný osvětlovací filtr, vybledlý nebo 
popraskaný filtr, nesprávný (příliš vysoký) příkon žárovky, umístění bezpečného osvětlení nebo příliš 
mnoho svítidel. Ze zkušenosti může vznikat slabý závoj i z jiných zdrojů jako je  světlo unikající z hlavy 
zvětšovacího přístroje, osvětlených číselníků přístrojů, nebo ne zcela neprůsvitných konstrukčních 
materiálů v temné komoře. Například, dírky mezi prostorem temné komory a osvětlenou oblastí 
propouštějí viditelné světlo, nebo překližka, na  pohled neprůhledná může propouštět infračervené 
záření. Dokonce i při použití správného osvětlovacího filtru a žárovky a správné doporučené 
vzdálenosti svítidla pro daný produkt byste měli ještě otestovat podmínky fotokomory, zda jsou 
bezpečné pro dobu, po kterou budou fotografické materiály zpracovávány pod bezpečným osvětlením. 
Použijte test bezpečného osvětlení, popsaný v části "Test černobílých papírů" na straně 5 a "Test pro 
další fotografické materiály" na str. 6  a stanovte bezpečnou dobu v podmínkách fotokomory a omezte 
expozici vaším bezpečným osvětlením na tuto dobu.  
 
Nadměrné vystavení osvětlení temné komory se může projevit pouze v obrazové části snímku, 
protože tato oblast dostává další expozici ze zvětšovacího přístroje. To znamená, že nemusíte 
rozpoznat změny v kvalitě obrazu, způsobené nadměrnou expozicí bezpečným osvětlením, pokud 
neprovedete test bezpečného osvětlení. Poznámka: Zkoušky bezpečného osvětlení, založené na 
částečném zakrytí listu fotografického materiálu neprůhledným objektem (např. mincí) a pak vystavení 
materiálu osvětlení temné komory může být zavádějící. Jsou to testy na závoj, ne na přidané účinky 
expozice bezpečným osvětlením komory a zvětšovacím přístrojem.  
 
Vždy udržujte bezpečné osvětlení na minimu. Ukládejte papíry ve světlotěsných kontejnerech a 
zvykněte si na manipulaci s papírem emulzní stranou dolů (směrem od svítidla). Umístěte zvětšovací 
přístroj tak, aby v okolí zvětšovacího rámu bylo velmi malé osvětlení. Při vyvolávání vkládejte papír do 
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vývojky  emulzní stranou dolů a otočte papír emulzí nahoru, až když vám zkušenost říká, že se obraz 
stává viditelným. Ať jsou pro vás určující pro stanovení, kolik máte času při manipulaci s fotografickým 
materiálem výsledky vašich zkoušek bezpečného osvětlení a vlastní praktické zkušenosti. 
 
 
TESTOVÁNÍ PODMÍNEK BEZPEČNÉHO OSVĚTLENÍ  
 
Test pro černobílé papíry 
 
Před zahájením zkoušky 

• Nainstalujte novou žárovku do každého svítidla bezpečného osvětlení a ověřte, že jste vybrali 
správný příkon pro používaný papír. 

• Zkontrolujte světlotěsnost temné komory. Vypněte bílé světlo. Je-li osvětlení místnosti tvořeno   
zářivkami, vyčkejte nejméně 5 minut, aby se rozptýlilo zbytkové světlo. Pak zkontrolujte, že 
žádné bílé světlo nevstupuje do fotokomory dveřmi, průchody  atd. (Pamatujte si, že trvá 
nejméně 10 minut než se vaše oči plně přizpůsobí tmě). 

• Opravte všechny netěsnosti. Ujistěte se, že žádné bílé světlo neuniká ze zvětšovacího 
přístroje  nebo z krytů svítidel bezpečného osvětlení.  

 
Poté, co jste si připravili temnou komoru, otestujte podmínky bezpečného osvětlení podle níže 
uvedených kroků:  
 
 

1. Nastavte zvětšovacího přístroj. Vložte držák filmu bez negativu do zvětšovacího přístroje. 
Nastavte zvětšovací rám tak, aby byla odkryta oblast podle následujícího obrázku 1. 

 
2. Vypněte bílé světlo a zapněte bezpečné osvětlení. Určete, která část manipulační plochy s 

papíry dostává nejjasnější osvětlení. To je obvykle oblast, kde se papír zpracovává.  
 
3. Vypněte bezpečné osvětlení a spusťte test pro zjištění, jaká expozice zvětšovacím přístrojem 

je potřebná pro vytvoření světle šedého tónu na fotografickém papíru při standardním 
zpracování. Pravděpodobně budete muset nastavit objektiv na nejmenší clonu a použít velmi 
krátkou expozici. Umístěte list fotografického papíru pod masku zvětšovacího rámu 
naexponujte ho. Zpracujte v naprosté tmě. Porovnejte neexponovanou a exponovanou oblast. 
Šedý tón by měl mít odraznou hustotu 0,25 až 0,50 (0,15 až 0,40 nad denzitou papíru), 
měřeno odrazným denzitometrem. Nebo můžete vizuálně porovnat exponovanou oblasti 
s šedým stupňovým klínem v publikaci KODAK Q-16, (KODAK 24-stupňové reflexní denzity). 

 
4. Proveďte první expozici zvětšovacím přístrojem. Všechna světla musí být vypnuta. Pro 

orientaci odstřihněte roh neexponovaného listu fotografického papíru a umístěte papír pod 
masku (viz obr. 1). Naexponujte papír s použitím expoziční doby a clony, určené v kroku 3. 
Označte tuto oblast „po“, abyste rozeznali expozici bezpečným osvětlením, kterou vzorek 
obdržel po expozici zvětšovacím přístrojem. 

 
5. Proveďte expozice bezpečným osvětlením. Při doposud vypnutých všech světlech položte 

velký kus kartonu na vrch vyvolávacích misek nebo do místa, kde osvětlení bezpečným 
světlem je nejjasnější. Umístěte fotografický papír na karton. Neprůsvitným kartonem zakryjte 
jednu čtvrtinu papíru. Zapněte bezpečné osvětlení a exponujte nezakrytou část papíru 1 
minutu. Posuňte karton tak, aby zakrýval polovinu papíru a exponujte druhou polovinu další 2 
minuty. Zakryjte papír kromě poslední čtvrtiny a exponujte 4 minuty. Čtyři části formátu obdrží 
expozici 0, 1, 3 a 7 minut bezpečným osvětlením. 

 
6. Proveďte druhou expozici zvětšovacím přístrojem. S papírem orientovaným jako v kroku 4 

(obrázek 1) umístěte exponované místo na druhou stranu formátu papíru. Exponujte tuto část 
identicky jako při kroku 4. Označte tuto oblast „před“, abyste rozeznali oblast, která obdržela 
expozici bezpečným osvětlením před expozicí zvětšovacím přístrojem (viz. obr. 3). 

 
7. Zpracujte papír v úplné tmě. 
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8. Vyhodnoťte test. Ilustrace, označené „Test A“, „Test B“ a „Test C“ na následující stránce 
ukazují tři možné výsledky. 

 
 
 

Kontrolní procedura bezpečného osvětlení pro černobílý papír 

 
 

 
Na testu A není vidět žádná přídavná hustota na obou polovinách papíru v důsledku expozice 
bezpečným osvětlením. Tato podmínka představuje bezpečnou dobu minimálně 7 minut.  
 
Test B ukazuje potenciálně nebezpečný stav. Část papíru, která obdržela sedmiminutovou expozici 
bezpečným světlem je závojovaná. (Srovnejte hustotu spodní čtvrtiny papíru se středem a okraji 
zbytku papíru.) Papír také ukazuje známky změn obrazu začínající 1 minutu v oblasti "před"  a 3 
minuty v oblasti "po". To znamená, že musíte zpracovat papír velmi pečlivě před a po expozici 
zvětšovacím přístrojem. Pokud je váš osvětlovací filtr starý, výsledky jako tento by mohly ukazovat na 
vyblednutí filtru;  nahrazením filtru byste měli docílit prodloužení bezpečné doby. Pokud je filtr nový, 
můžete prodloužit bezpečnou dobu použitím žárovky s menším příkonem, přemístěním svítidla do 
větší vzdálenosti, použitím jen tlumeného nepřímého bezpečného osvětlení při manipulaci nebo 
vyvoláváním papíru polovinu celkové vyvolávací doby a vypnutým bezpečným osvětlením. 
Samozřejmě se vyhnete riziku závojování, pokud vyvoláte papír bez jakéhokoliv bezpečného osvětlení 
nebo se budete držet striktně bezpečné doby, stanovené testem.  
 
Typičtější výsledek je uveden v testu C. papír je bezpečný k až 7-minutové expozici bezpečným 
světlem před expozicí zvětšovacím přístrojem a až 3-minutové expozici bezpečným světlem po 
expozici zvětšovacím přístrojem. Test ukazuje, že podmínky jsou bezpečné pokud omezíte celkovou 
expozici bezpečným osvětlením na 3 minuty. Některé produkty jsou citlivější na jednu část expozice 
než na druhou. Můžete porovnat podobné produkty pomocí tohoto testu.  
 
Testy pro ostatní fotografické materiály 
 
Modrocitlivé a orthochromatické listové filmy jsou někdy zakládány do držáků a zpracovávány 
v kyvetách při bezpečném osvětlení. Můžete si vymyslet test pro určení bezpečné doby pro tyto 
materiály, který je podobný „Testu pro černobílé papíry“. Avšak místo expozice šedých ploch 
zvětšovacím přístrojem exponujte film ve fotoaparátu. 
 
Vyrobte si testovací objekt sestavený ze dvou šedých ploch Kodak (publikace KODAK č. R-27) ve 
svislém směru na uhlově černém nereflexním pozadí. Změřte expozici objektu (včetně černého okraje 
kolem šedé plochy). Pak na fotoaparátu nastavte expozici a clonu o 1 stupeň menší než odpovídá 
změřené expozici. Nyní jste připraveni exponovat dva samostatné listy filmu.  
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Vložte dva listy filmu do držáku v úplné tmě. Proveďte expozici testovacího objektu fotoaparátem na 
první list filmu. Označte tento film "po", protože expozice bezpečným světlem se provede po expozici 
fotoaparátem. Dále exponujte na film bezpečným osvětlením tam, kde zpracováváte následující 
sekce. Je to podobné testu na papír, s výjimkou že byste měli vyzkoušet celkem 0, 4, 7 a 13 minut. 
Jedna čtvrtina listu neobdrží žádnou expozici. Další čtvrtina obdrží 4 minuty. Třetím čtvrtina obdrží 7 
minut (4 minuty + 3 minuty). Posledním čtvrtina obdrží 13 minut (4 minuty + 3 minuty + 6 minut).  
 
Pak vezměte druhý list filmu a naexponujte sekce tam, kde zakládáte filmy do držáků. Použijte stejné 
expoziční doby, jako jste použili pro první list. Pak udělejte fotoaparátem snímek testovacího objektu, 
s použitím stejné clony a expoziční doby jako první list filmu. Označte ho "před". Oba listy filmu 
zpracujte v naprosté tmě. 
 
Po normálním zpracování by měl mít film kontinuální transmisní hustotu přibližně 0,4 v oblasti šedé 
tabulky. Černý okraj kolem šedé karty by se neměl značně lišit v hustotě od celkového závoje filmu*. 
Jestliže hustota šedé plochy přesáhne 0,4, nebo hustota černého ohraničení je mnohem větší, než je 
úroveň celkového závoje, může docházet k závojování bezpečným osvětlením. Můžete vyhodnotit své 
výsledky srovnáním s podmínkami popsanými v kroku 8 v části "Test černobílých papírů". 
 
*Transmisní celková hustota neexponovaného a normálně zpracovaného vzorku filmu. 

 
Vyhodnocení testu bezpečného osvětlení pro černobílé papíry 

 

 
 
 

Tento test můžete také adaptovat pro použití s papíry v roli. 
 
Papíry v roli, které jsou exponovány v automatických printerech jsou náchylné k expozici bezpečným 
světlem, když jsou zakládány a vyjímány z printeru a při zakládání a vyjímání z procesoru. 
Přizpůsobte zkoušky bezpečného osvětlení těmto operacím po pečlivém prostudování způsobu 
manipulace s papírem. 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KODAK 
 

Kodak vyrábí několik typů bezpečného osvětlení tak, aby vyhovovaly různým aplikací, jak je popsáno 
níže. Všeobecné osvětlení temné komory pochází ze stropního svítidla jako je Kodak Utility Safelight, 
Model D. Lokální osvětlení komory je prováděno bezpečným osvětlením, které můžete montovat na 
zeď nebo pod polici, nebo zašroubovat do standardní  žárovkové objímky. Jediné bezpečné osvětlení 
by mělo být vše, co potřebujete k osvětlení konkrétní pracovní místa, jako jsou zpracovatelské  kyvety.  
 
Pokud zpracováváte materiály, které mají různé požadavky na bezpečné osvětlení v temné komoře 
(např. konvenční černobílé papíry a panchromatické černobílé papíry), vše, co potřebujete udělat, je 
vyměnit osvětlovací filtry podle zpracovávaného materiálu. Výměna filtrů v lokálních svítidlech je 
poměrně snadná, protože jsou obvykle umístěny v pohodlné výšce. Výměna filtrů ve stropních 
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světlech může být obtěžující nebo může působit zpoždění ve výrobě. Můžete zjistit, že je  výhodnější 
mít dva soubory bezpečného osvětlení, připojené na samostatné přepínače, takže můžete rychle přejít 
od jednoho typu osvětlení k druhému.  
Poznámka: Vyhněte se takovému umístění vypínačů bílého světla, kde by mohly být mylně 
považovány za vypínače pro bezpečné osvětlení. 
 
KODAK Darkroom Lamp  (kat. č. 152 1178). Tato lampa bezpečného osvětlení se zašroubuje přímo 
do standardní žárovkové objímky, aby poskytovala přímé osvětlení vyvolávacích misek a stolů. 
Akceptuje 5 1/2-palcové kruhové filtry. Zpravidla je v této lampě používána 15W žárovka, ale 
s některými materiály byste měli používat pouze 7 ½ wattovou žárovku. Výjimky jsou uvedeny 
v tabulce „Doporučené bezpečné osvětlení“. 

 
 

KODAK Utility Safelight Lamp, Model D  (kat č. 141 2261). Tato lampa visí na řetízcích připojených 
ke stropu a může být buď pro přímé nebo nepřímé osvětlení. Používá filtr 10 x 12 palců a 7 ½ -, 15 -, 
nebo 25 - wattovou žárovku. Také je k dispozici konzola (kat č. 152 1194) pro montáž na zeď nebo 
skříňku. 

 
KODAK Adjustable Safelight Lamp, model B  (kat. č. 141 2212). Podobný design a použití jako 
KODAK Darkroom Lamp, ale svítidlo může být namontováno na stěnu nebo pod polici pomocí 
dodávaného držáku a šroubů. Lampa má 5 ½ - palcový kruhový filtr, buď 7 ½ - nebo 15 – wattovou 
žárovku a má dvojitě otočné rameno. 
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POSLEDNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
Žádné bezpečné osvětlení není zcela bezpečné po neomezenou dobu. Nenechávejte exponovaný 
nebo neexponovaný papír pod bezpečným osvětlením déle, než je nutné. Použijte papírových obálek 
nebo světlotěsných zásuvek v podstavci zvětšovacího přístroje k ukládání citlivého materiálu. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 
 
Kodak má mnoho publikací, které vám pomohou s informacemi o produktech, zařízeních a 
materiálech Kodak. Pro poslední verze publikací pro technickou podporu produktů KODAK 
PROFESSIONAL navštivte Kodak online na adrese:  
 
http://www.kodak.com/go/professional 
 
Pokud máte dotazy ohledně profesionálních výrobků KODAK volejte Kodak 
 
v USA:  1-800-242-2424, Ext. 19, pondělí-pátek 9 - 19 hod. (východního času) 
v Kanadě:  1-800-465-6325, pondělí-pátek 8 - 17 hod. (východního času) 
  
Následující publikace jsou k dispozici od společnosti Tiffen na www.tiffen.com.  
 
Q-16 KODAK 24-Step Reflection Density Guide 
R-27 KODAK Gray Card 
 
KODAK 24-stupňový reflexní klín je k dispozici v katalogu profesionálního příslušenství Kodak a 
Kodak Gray Card je k dispozici prostřednictvím Silver Pixel Press společnosti Tiffen. 
 
Tyto publikace jsou také k dispozici u obchodníků, kteří prodávají výrobky Kodak a Tiffen, nebo 
můžete pro více informací kontaktovat Tiffen ve vaší zemi.  
 
Q-16 KODAK 24-Step Reflection Hustota Průvodce R-27 Kodak Gray Card Kodak, Duratrans, 
Duraflex, Duraclear, Eastman, Ektachrome, Ektacolor, Ektaline, Industrex, Kodagraph, Kodalith, 
Linagraph, Panalure a Vericolor jsou ochranné známky 
 
 
originální článek: http://www.kodak.com/global/en/consumer/products/techInfo/k4/k4Facts.shtml 
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KODAK Publication No. K-4 
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Kodak, Duratrans, Duraflex, Duraclear, Eastman, Ektachrome, Ektacolor, Ektaline, Industrex, 
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