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2جــ دورة تحميض  

Processing cycle?

Part 2 -





1- Preparation  التحضير 

2- Development االظهار  

3- Rinsing النقع  

4-Fixing التثبيت 

5- Washing  الغسيل

6- Draying التجفيف 



FIXING

ــــال ــــــــمـــ ــ ــــبــثــ ــ  تــ



1. Prevent further Development.

اٌقاف نشاط  المظهر   -1

2. Remove Unexposed Crystals (Milky appearance 
Transparent)

ازالة اجزاء المادة الحساسة  الغٌر  متعرضة  لالشعة -2

3. Hardening Gelatinous layer. 

تقوٌة  المادة الجٌالتٌنٌة   -3

4. Covert Image To Permanent. 

تحوٌل الصورة الى صورة ثـــــابتـــة  بشكل نهـــائى  -4

دور  المثبت 
Role Of Fixing



1. Fixing “Cleaning” Agent. عامل تثبيت  

2. Acidifier.  مادة حمضية

3. Buffer. موازن

4. Preservative , Stabilizer  مادة حافظة

5. Solvent   مذيب

6. Hardening Agent. عامل تماسك او تصلب  

تركيب الـمـثــبـــت  



1-

• Substance:

Na  thio-sulphateثٌو كبرٌتات  الصودٌوم   –

 .او  ثٌو كابرٌتات االمونٌوم  –

• Role دوره          

تحوٌله , “ الغٌر متعرضه لالشعه”اذابة امالح برومٌد الفضة  الغٌر مختزله   –

,   الى ملح ثنائى قابل للذوبان فً المــــاء 

تتحول المناطق الغٌر متعرضه لالشعة من اللوان , و بازالة تلك الطبقة –

.  االبٌض المعتم الى الشفافٌة 

– So Unexposed areas converted from Milky Transparent.



2-

• Role:
– Neutralize alkalinity of Developer still on the film. & stop 

its action معادلة قلوٌة المظهر و اٌقاف عمله   . 

– Keep Low PH.  Prevent “Dichroic Fog”. حفظ حمضٌة  المثبت  

• Substances:  “Weak Acids”

–  Glacial Acetic Acid   or حمض الخلٌك     

– Na  or  K  metasulphite Dual action Acidifier & 
preservative.



 Due to: Developer work with in fixer 

• Pink stain  الفٌلم على الفانوس 

• Yllow Green stain لما اشوف الفٌلم على ضوء ساقط علٌه 



   3

• Role: Prevent decomposition of thiosulphate.

.  منع تحلل  الثٌوكبرٌتات •

• Substance:  Na  or  K  metasulphite

.  و تحول المثبت  الى لون ٌشبه اللبن, تحللها  ٌؤدى الى ترسٌب الكبرٌت   •

• Decomposition of thiosulphate sulphur prcpipitation

Milky appearance of Fixer. 



4-    

• Substance: Na Acetate + Acetic Acid.

خالت الرصاص + حامض الخلٌك  •

• Role: 

– Keep low PH , 

– Neutralize Developer attaché to film. 



5- 

• Alkalis  Softening emulsion.

• Role: Prevent further softening, avoid risk of damage. 

• Substance: Chrome Alum , K Alum  مادة الشبه

Advantages Of use good Hardener: 

1- Dec. Drying Time. تقلٌل زمن التجفٌف                                                  *  

2- Increase  gelatin melting point  increase Drying Temp.

امكانٌة استخدام درجات اعلى فى = زٌادة درجة الحرارة الالزمة النصهار المادة الجٌالتٌنٌة * 

التجفٌف  

3- Decrease . abrasion damage possibilities.  *                  اقالل امكانٌة الخدش

    



6.  

• Water is the solvent. 

المثٌت  ها مسحوقحل بٌى تالمادة ال•



Composition Of 

Developer

• 1- Reducing Agent 

• 2- Restrainer

• 3- Buffer.

• 4- Preservative

• 5- Activator

• 6- Anti Swelling 

• 7- Sequestrating agent

• 8- Solvent 

1. Fixing “Cleaning” Agent.

2. Acidifier. 

3. Buffer.

4. Preservative , Stabilizer

5. Hardening Agent.

6. Solvent 

Composition Of 
FIXER



Fixer of Developer

تحضير المثبـــــت



• Water Temp. Not > 27 c. avoid speed Fixer destruction. 

• Fixer in 2 forms :

– Powder Single Pack. 

– Conc. Liquid. “2 sections”





:يتوقف  الزمن الالزم للتثبيت على  

 

: Composition التركيب 1.

ثٌوكابرٌتات االمونٌوم اسرع من ثٌوكابرٌتات الصودٌوم   

:  Temperatureدرجة الحرارة 2.

  -(  دقٌقة 15/ درجة  20)قلت مدة التثبٌت  , لما ارتفعت حراراته

لتجنب تدمٌر الطبقة الجٌالتٌنٌة  , درجات 5ٌجب اال ٌزٌد  فارق درجة حرارة المظهر عن  •

:    Mixتقليب المثبت 3.

. اسراع ذوبان االمالح الثنائٌة تقلٌب الفٌلم داخل المثبت  •

زمن اطول  للتثبٌت  = مزٌد من االستخدام :   Concentration درجة التركيز 4.

.  زمن تثبٌت اكبر = “ او بدون الواح مقوٌة“عوامل اكثر, افالم اكبر :     Film Typeنوع  الفيلم  5.



ٌؤدى الى  , زٌـــادة عدد  االفالم  المثبتة     :اسباب انهاك المثبت  

:   نقص تركيز عامل التثبيت    1.

التفاعل مع هالٌدات الفضة •

.  التخفٌف بالماء المنتقل الٌه من الغسٌل السابق للتثبٌت•

  ارتفاع تركيز مركبات الفضة  2.

, فى االجواء الحارة يتم تغيير المثبت 

ضعف عدد مرات تغيير المظهر 

صالحية المثبت  





”  ضعف حوض المثبت ”فى حوض متسع   •

ٌحتوى  على ماء جارى    •

.مصدر الماء اسفل الحوض و صرفه من اعلى  •

.   كافى لمنع  ترسٌب االمالح علٌه لوقت ٌجب غسٌل الفٌلم   •





• 1- Natural تجفٌف  طبٌعى   

• 2- Chemical   تجفٌف كٌمٌائى

• 3- Hot Air    الهـــواء الســــاخـــن

• 4- Roller Drying   الملف االسطــوانى



• just hanging. 

• Avoid Dust 

• Avoid Sun 

• Drying time Depend on : 
• Room Temp  درجة حرارة الغرفة

• Humidity  الرطوبة

• Air volume 

• use of hardener in fixer. 





Chemical

• 2 minutes in 70% ethyl alcohol. Then electeric or free air 
draying. 

• Not Routinely used, as it may attack film base.

• Used in urgent need to rapid draying.  



Wetting Agent:    البلل”عامل الترطيب “

تقليل وقت التجفيف = ث بعد الغسيل  10مادة تضاف ل •

تستخدم مع هذا النوع من المجففات •



-

• Role : Squeeze  remove excess water.

+ Strong air current 40 C. 



Session 6

االوتوماتٌكى تحميض ال



– Developغســل –تثبٌت   -اظهار  • Fix – Wash        

No Rinsing 

. ال ٌوجد نقع بعد المظهر: الفارق عن التحمٌض الٌدوى  •



:  Frames Machineماكينة االطارات  - 1

.و هى مرحلة انتقالٌة بٌن التحمٌض الٌدوى و االلى •

مشابهه للمستخدمه فى ”ٌتم بها وضع االفالم على اطارات تثبٌت •

“ التحمٌض الٌدوى

تقوم المٌكنة  بغمس االفالم عمودٌا فى تانكات اظهار و تثبٌت بطرٌقة •

.  مشابهه للتحمٌض الٌدوى





ال تحتاج الى اطارات تثبٌت االفالم •

ٌتم وضع الفٌلم مباشرة لمدخل المٌكنة•

ٌدور الفٌلم على اسطوانات داخلها•

الميكنة الدوارة–2
Roller Machin





 Film Rolling systems’ 3‘انظمة  الدوران   

•  

ماكينة بطيئة –دقائق  7:  دورة كاملة –

ماكينة سريعة –دقائق  4-3:  نصف دورة –

فائقة السرعة    -ثانية   90:  60:    سريعة–



“ نوعــــان”تنقسم الى  . تبعـــا لحجم الماكٌنات  •

:ماكينات كبيـــرة  –
ثانٌة    90/ دورة تحمٌض  •

ساعة / “ احجام مختلفة”فٌلم  150 •

.  تصلح  لالقسام الكبٌرة المزدحمة •

:  مــاكينات  صغـــيرة–
.  ذات حجم صغٌر توضع فوق المنضدة  •

دقائق 4-3/ دورة تحمٌض   •

ساعة  / فٌلم    60 •

اعمال  الصٌانة  و المتابعة لماكٌنات التحمٌض االوتوماتٌكى  •
الدروس العملٌة ....................... .............................................. 









:  المكونات الرئيسية لماكينة التحيض االلى

.لنقل الفٌلم بٌن مراحل التحمٌض و الى التجفٌف:  نظام نقل   1.

لضبط الحرارة فى المراحل المختلفة:  مجموعة ترموستات 2.

Replenishment:  نظام تجديد االحماض 3.

لطرد بقاٌا عملٌة التحمٌض الغٌر : مسار مياة و دورة طرد4.

.  و احالل و تجدٌد المٌاه المستخدمة, مرغوبة

لتجفٌف الفٌلم بعد انتهاء عملٌة التحمٌض  :  مصدر هواء ساخن 5.

التثبٌت و الغسٌل , رئٌسٌة االظهارتانكات  3و تحتوى المٌكنة على * 

.  بالترتٌب





حٌث ان  . تبعا الختالف فٌزٌائٌة التحمٌض االلى, تختلف فى تركٌبها   •

احماض اقوى و اسرع  = اكثر سرعة التحمٌض االلى –

او انزالقٌتهاال تسبب انتفاخ فى الطبقة الحساسة ٌحتاج الحماض  –

.حتى تكون حركتها انسٌابٌة و ال تعلق او تتمزق بفعل االسطوانات, 



:   المظهر   -1

اعلى  لمواد االظهار:  التركيز -بنفس مادة لمظهر       :   التجديد•

ٌستخدم فى درجات حرارة أعلى :  الحرارة•

& A,Bتعبأ مواد الكٌمٌائٌة فى ثالثة عبوات • C 

مع التقلٌب   -درجة م 40/ لتر  15الى   Aٌتم تحضٌره باضافة العبوة  •

“ٌرجى الحذر الحتواءه مواد حارقةو ”  Bثم ٌضاف  العبوة  •

بعد تمام ذوبان الخلٌط السابق و مع اضافة الماء  Cٌضاف المكون  •

.  لتر 20للخلٌط البارد  الى ان ٌصل الحجم لكلى 



نسبة اكبر من مواد  زٌادة الصالبة •

ثٌو سلفات “ صودٌوم”و لٌست  “ أمونٌا”المادة المثبتة –

.مادة المثبت هو نفسها المستخدمة كمجدد–

& Aٌتكون من عبوتٌن  – B 

–

: المثبت   -2



:مميزات تقنية  -1 
على جمٌع االفالم ال تخضع للعامل البشرىعوامل تحمٌض ثابتة  أ-

“  و لكن هذا الٌعالج فارق زٌادة و نقص العوامل بٌن االفالم”

.   الوقـــــت اختصاراالداء  و   سرعةب-

:   مميزات إقتصـــادية 2.
ل  لغرفة التحمٌض  مساحة اق-

عدم الحاجة لمعدات التحمٌض الٌدوى -

.  عدد اقل  من الفنٌٌن -

“  ساعة/ فٌلم  200:  150ٌصل الى ”عدد اكثر من االفالم  -

وقت اقل فى انتظار المرضى لالفالم   -

اطالة فى العمر = اعادة اقل لالفالم = تالفى عٌوب التحمٌض الٌدوى -
.   االفتراضى النبوبة االشعة 



   

 High Priceارتفاع الثمن مقارنة بالٌدوي -

 More consumingاستهالك كمٌة اكبر من االحماض  -

“  ٌجب تواجده للطواىء”ال تغنى تماما عن التحمٌض الٌدوي  -

.   عدم امكانٌة معالجة عٌوب العوامل بتغٌٌر فترة التحمٌض-





الفضة و مادة االفالم الحساسة 

تستخدم  فى تكوين الصورة    1/3 –

تذوب فى المثبت    2/3–

من المظهر لتر / من الفضة ٌمكن استخالصها جرام   8:  6•

.  المستهلك

لذا كانت فكرة , تعتٌبر مصادر الفضة فى تناقص مستمر  •

.  اعادة استخالص الفضة من المثبت



Keeping Silverالموارد الطبٌعٌة للفضة توفٌر  حفظ  و 1.

 Decrease Pollutionبالفضة فى الصرف اقالل التلوث  2.

بالعائد المادى من الفضة , التحمٌض تخفٌض تكالٌف 3.

 Economic Valueالمستخلصة 

 Improve Fixer“ فى بعض الطرق”المثبت زٌادة كفاءة  4.

Functions 



“ طرق 3”

 و بعضها ٌفتك به , بعضها ٌحافظ على المثبت

   هذه الطــرق هى   :

– Chemical precipitationالترسيب الكيميائى  1.

 Metallic Replacementاالحالل المعدنى   2.

   Electrolytic Recoveryالتحليل الكهربائى   3.



  تعتمد على ترسيب الفضة كيميائا

 تتلف المثبت و تجعله غير صالح العادة االستخدام

  ترج جيدا –جم كبريتيد الصوديوم  20+ نصف جالون مثبت–

.مرسب كبريتيد الفضة=  تترك للترسيب لمدة يوم  

  زادت كمية الفضة المترسبة, كلما طالت فترة الترسيب.

  ثم فلترة , كريهة الرائحة يتم التخلص من السوائل المصاحبة

. امالح الفضة  المترسبة



•Steel Wool Method 

تعتمد على احالل الفضة فى المثبت بامالح معادن اخرى  •

االلمونيوم  هى المواد التى يمكن ان تحل بدال من –الزنك –الحديد  •

“  انظر الشكل”. الفضة فى الجهاز المستخدم

:   المميزات  •

تكلفة منخفضة  –

طريق مبسطة غير كهربية   –

من الفضة  % 99كفاءة استخالص الى  –





25”. تعتمد على التحليل  الكهربائى باستخدام قطبين سالب و موجب 

”   فولت  40–20/ أمبير  .م 

تنجذب ايونات  الفضة  الموجبة الى القطب السالب  .

 المميزات   :

امكانية اعادة استخدام  المثبت  -

استخالص فضة عالية النقاء    -

 *يتم استخالص الفضة ايضا من االفالم القديمة : ملحوظة .



• https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/ahmed_abodahab

https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/ahmed_abodahab
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/ahmed_abodahab
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/ahmed_abodahab


Sources & Further reading :  

• Dark Room – Prof Dr. Nabeel Khattar

• Dark Room – MOH Institute –

PROFF. DR. AHMED FARID YOUSIF 
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