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Zestaw do naświetlania papieru słonecznego AstroMedia  
AstroMedia art. nr  432.SLP   

 
Papier fotograficzny AstroMedia jest oparty na 
opracowanym już w 1842 roku procesie cyjanotypii – 
uznawanym obecnie za jedną z tzw szlachetnych technik 
fotograficznych. Chemia procesu cyjanotypii jest oparta o 
związki żelaza, a pokryty dwomia nietoksycznymi 
substancjami papier po naświetleniu spłukuje się zwykłą 
wodą z kranu utrwalając obraz.  
Naświetlanie papieru do cyjanotypii zwykle dokonuje się 
wystawiając go na działanie promieni słonecznych,  gdzie 
za pojawianie się obrazu odpowiadają fale z zakresu 
niebieskiego oraz  UVA. W pochmurne lub zimowe wieczory 
można do powstania zdjęcia użyć sztucznego źródła światła 
emitującego wystarczająco silne promieniowanie z zakresu 
UVA. Takim źródłem jest latarka UV AstroMedia. Ze 
względów bezpieczeństwa jej promieniowanie UVA jest 
słabsze od światła słonecznego, ale można to 
skompensować dłuższym czasem naświetlania zdjęć. 
Za pomocą tej prostej konstrukcji o kształcie piramidy 
można łatwo ustawić latarkę UV tak, aby równomiernie 
oświetlała obszar o wymiarach 22 x 22 cm. Taka 
powierzchnia wystarcza do naświetlania zdjęć formatu A5. 
Piramida do naświetlania łatwo się składa w płaski 
pakunek do ułatwia przechowywanie. 
 

Zestaw zawiera: 
• 4 zadrukowane arkusze kartonu o gramaturze 400 g/m2 
• 2 zadrukowane arkusze kartonu o gramaturze 300 g/m2 
• 1 zmiennoogniskową latarkę UV (bez baterii) 
 
Do montażu zestawu będziesz potrzebować: 
• Duży, twardy i równy blat roboczy 
• Dobre nożyczki 
• Linijka i stępiony nóż (np do pizzy) do bigowania, 
• Dobry klej. Polecamy uniwersalny klej na bazie 
rozpuszczalnika, który schnie szybciej niż klej wodny oraz 
nie wypacza kartonu. 
• Kawałek taśmy klejącej 
• Gumkę recepturkę (opcjonalnie) 
 
Przeczytaj  przed montażem: 
Każda część jest oznaczona nazwą i literą od A do G. 
Identyczne części mają przypisane te same nazwy i litery. 
Miejsca przeznaczone do sklejenia zaznaczono jasnoszarym 
kolorem. Na powierzchniach klejonych znajdują się 
symbole np: A2 -> wskazujące numer elementu który 
należy do nich przykleić.. 
Części należy wyciąć dokładnie według ich obrysu. 
 

 
Instrukcja montażu: 

Prosimy o dokładne przeczytanie opisu 
każdego kroku przed jego 
wykonaniem. 

Części A, B i C: Ściany boczne 
Każda z czterech ścian bocznych 
piramidy składa się z części dolnej [A], 
części górnej [B] i elementu łączącego 
[C]. Cztery części [A] różnią się napisem, 
cztery części [B] i [C] są identyczne. 

1: Wytnij dolny element ściany bocznej 
[A] i górny element ściany bocznej [B] 
oraz element łączący [C]. 
2: Umieść dwa elementy ściany 
piramidy obok siebie niezadrukowaną 
stroną do dołu, tak aby tworzyły 
wydłużony trójkąt. Szare obszary 
klejenia powinny się stykać tworząc 
prostokąt, do którego ściśle pasuje 
łącznik [C]. Przyklej go po starannym 
dopasowaniu. 
3: Zrób to samo z pozostałymi 
częściami [A], [B] i [C], tworząc cztery 
panele boczne. 

Części D i E: Połączenia krawędzi 
Aby stworzyć składaną piramidę należy 
połączyć jej cztery sciany łącznikami 

4: Wytnij cztery łączniki części górnej 
[D] i dolnej [E]. Dwie linie przerywane 

biegnące pośrodku każdego elementu 
należy przetłoczyć – przejechać tępym 
nożem (np do pizzy) wzdłuż 
przerywanej linii pomagając sobie 
linijką. W ten sposób powstaną dwie 
bruzdy ułatwiające zagięcie elementu 
wzdłuż przerywanych linii. Pomiędzy 
dwiema liniami zgięcia powinna 
pozostać wąska krawędź. 
5: Umieść dwie gotowe ściany 
piramidy wewnętrznymi, białymi 
krawędziami dokładnie jedna na 
drugiej i przymierz (bez kleju) jeden z 
górnych łączników [D] zakładając go 
dookoła zaznaczonych powierzchni 
klejenia  i dociskając do krawędzi. Na 
dole łącznik powinien przylegać do 
połączenia panelu bocznego. U góry 
licuje się z górnymi krawędziami ścian. 
Teraz przyklej łącznik. 
Wskazówka: Aby obie ściany nie 
ruszały się podczas klejenia, można je 
tymczasowo przymocować do siebie z 
drugiej strony łapiąc taśmą klejącą lub 
klamerką do parania. 
6: W ten sam sposób przyklej jeden z 
dolnych łączników [E] do dolnych 
krawędzi dwóch ścian. Po wyschnięciu 
sprawdź czy łącznik pracuje i ściany 
łatwo otwierają się i zamykają. 
7: Powtórz kroki 6 i 7 sklejając dwie 
pozostałe ścianki boczne. Teraz dwie 
połówki piramidy trzeba połączyć za 

pomocą pozostałych łączników 
tworząc piramidę. 
8: Rozłóż obie połówki piramidy i 
umieść je jedna na drugiej, plecami do 
krawędzi. 
9: Teraz naklej łączniki [D] i [E] w taki 
sam sposób, jak w krokach 6 i 7. 

Części F i G: Wzmocnienia krawędzi 

10: Wytnij cztery wzmocnienia 
krawędzi górnej i dolnej [F] i [G] i 
przyklej je do zaznaczonych miejsc na 
czterech ścianach piramidy. Piramida 
(podstawa) jest już gotowa. 

Część H: Uchwyt latarki UV 
Latarka musi być pewnie zamocowana 
w górnej części piramidy, tak by zwisała 
pionowo i nie wysuwała się. Można to 
zrobić za pomocą gumki recepturki 
owiniętej kilkakrotnie wokół latarki lub 
tekturowym paskiem - kołnierzem [H], 
który owija się wokół lampy. 

11: Wytnij tekturowy pasek [H] i 
kilkakrotnie przeciągnij go po 
krawędzi stołu tylną stroną do dołu, 
tak by można go było łatwo zwinąć w 
okrągły kształt. Teraz (na próbę, bez 
kleju) owiń go wokół żebrowanego 
uchwytu obok ruchomego elementu 
latarki, a następnie przytrzymaj na 
końcu kawałkiem taśmy klejącej. Teraz 
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posmaruj element klejem i ciasno zwiń 
tworząc grubszy kołnierz pasujący do 
latarki.   

Teraz jeśli włożysz latarkę w otwór 
piramidy (jej krawędzie mogą 
wymagać lekkiego odgięcia) to latarka 
oprze się kartonowym kołnierzem (lub 
gumką recepturką) na tych 
krawędziach i powinna zwisać 
dokładnie pionowo i równomiernie 
oświetlać wnętrze piramidy. 

Twój „Zestaw do naświetlania papieru 
słonecznego” jest gotowy. Gratulujemy 
zakupu tego prostego, i  niezawodnego 
urządzenia do naświetlania Papieru 
fotograficznego AstroMedia, które 
umożliwia robienie zdjęć bez światła 
słonecznego. 

 

 

Pytania i odpowiedzi: 

Kiedy włączę latarkę UV, widzę wnętrze 
piramidy przez małe otwory na jej 
krawędziach. Czy dobrze ja 
zmontowałem? 
Tak, tak powinno być. Dzięki temu 
możesz sprawdzić, czy latarka jest 
włączona bez konieczności 
wyjmowania jej z piramidy. Światło 
otoczenia wpadające przez małe 
otwory nie wpływa na ekspozycję 
papieru. 

Czy promieniowanie UV latarki jest 
niebezpieczne? 
Promieniowanie UVA którym 
naświetlany jest papier słoneczny, jest 
znacznie słabsze niż światło słoneczne. 
Lampy UV są wykorzystywane również 
do celów dekoracyjnych, np. w klubach. 
Ale tak jak nigdy nie powinieneś 
patrzeć bezpośrednio na słońce, 
powinieneś również unikać patrzenia 

bezpośrednio na źródło światła UV, aby 
nie uszkodzić wrażliwej siatkówki oka. 

Jaki jest właściwy czas ekspozycji 
papieru słonecznego w piramidzie? 
Najlepiej jest ustalić to samodzielnie. 
Proponujemy przygotować sześć 
niewielkich kawałków Papieru 
słonecznego AstroMedia, które będą 
naświetlane kolejno przez 5, 7, 9, 11, 
13 i 15. Kawałki podpisujemy na 
odwrocie i umieszczamy pierwszy z 
nich (15-minutowy) wraz z fotografo-
wanym obiektem (np monetą) pod 
piramidą. Po 2 minutach dokładamy 
kawałek 13 minutowy i potem co 
kolejne 2 minuty odpowiednio 11, 9, 7 i 
5 minutowy. Po położeniu ostatniego 
kawałka (5 minutowego) naświetlamy 
całość jeszcze 5 minut po czym 
wyjmujemy i wywołujemy próbki.   

 

 

Życzymy udanej zabawy i pięknych zdjęć wykonanych za pomocą Zestawu do naświetlania papieru słonecznego 
AstroMedia ! Czekamy na komentarze, pytania i sugestie pod adresem  info@astromedia.de  
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