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1. feladat 
 

LÉGENYSAVAS EZÜST-OLDAT KONCENTRÁCIÓJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 

 
Az ezüst-nitrátot (lápiszt, pokolkőt, légenysavas ezüstöt) már régóta használják a 
gyógyászatban. (Sok érdekességet tudhatunk meg a korabeli alkalmazásokról Balogh Kálmán 
1896-ban megjelent Gyógyszertani kézikönyvében, amely az interneten is elérhető: 
http://www.medicinfo.hu/gykonyv/tartalom.shtml.) A döntő első feladata ismeretlen AgNO3-
oldat koncentrációjának, valamint AgCl oldhatósági szorzatának meghatározása. 
 
A feladat elvégzésére és a válaszlap kitöltésére összesen 2 óra áll rendelkezésre. A kiadott 
eszközökön kívül kizárólag számológép használható. A sorszámmal ellátott és kitöltött 
válaszlapot, borítékba helyezve, a felügyelőnek kell leadni. 
 
A feladat 3 részből áll. A feladat tökéletes elvégzéséhez a részfeladatokat az adott sorrendben 
kell elvégezni. Abban az esetben, ha valaki nem tudja megoldani az első két részfeladatot, 
akkor áttérhet a 3. részfeladatra! 
 

1. Az ezüst-klorid oldhatósági szorzatának meghatározása  
 
Egy megfelelő módon összeállított galvánelem elektródjai között megmérve a 
potenciálkülönbséget, meghatározható az ezüst-klorid oldhatósági szorzata. Egy 
elektródfolyamatban résztvevő anyagok koncentrációja és elektródpotenciálja között a 
Nernst-egyenlet teremti meg az összefüggést. Ennek egyszerűsített formája 25 ºC-on: 
 

oxidált

redukált

c
c

n
log,0590

−= oεε  

 
Ahol ε az elektródpotenciál, εº a standard elektródpotenciál, n az átadott elektronok száma 
az anód- illetve a katódfolyamat szerint, credukált és coxidált pedig az elektrokémiai 
folyamatban szereplő anyag redukált, illetve oxidált alakjának koncentrációja. Ha a 
redukált vagy az oxidált alak szilárd anyag, vagy tiszta oldószer, akkor a koncentráció 
helyett egység (1) kerül a helyébe az egyenletben. 
 
A mérés menete: 

 
a) Mérőhengerrel mérjünk ki egy 50 cm3-es főzőpohárba (A) 10 cm3 

0,010 mol/dm3-es AgNO3-oldatot, majd adjunk hozzá  (a másik mérőhenger 
segítségével) 20 cm3 0,010 mol/dm3-es KCl-oldatot. Alaposan keverjük össze a 
főzőpohár tartalmát! 

 
b) Fogó segítségével rögzítsük az asztalon található egyik, az alján KNO3 

tartalmú géllel töltött U-csövet a Bunsen-állványhoz!  
 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

OKTV 2006/2007.
Kémia II. kategória – döntő forduló

Feladatlap

 

 

c) Töltsük meg az U-cső egyik szárát 1−2 milliméter híján színültig 
0,010 mol/dm3-es AgNO3-oldattal, a másikat szintén 1−2 milliméter híján 
színültig az A főzőpohár tartalmával!  

 
d) Mossuk le desztillált vízzel, majd szűrőpapírral óvatosan dörzsölve tisztítsuk 

meg a két ezüstlemezt! (Ne vegyük ki a lemezeket a műanyag tartóból!) 
 

e) Merítsük a két ezüstlemezt a hosszabbik végükkel az U-cső egyik, illetve 
másik szárába! Az ezüstlemezek kiálló, rövidebb végét krokodilcsipesszel 
csatlakoztassuk a mérőműszerhez! Várjunk kb. egy percet, majd olvassuk le a 
a feszültséget! (A mérőműszer használata a mellékleten található.)  

 
f) A mérés után mossuk le desztillált vízzel, majd szűrőpapírral dörzsölve 

tisztítsuk meg a két ezüstlemezt! Mossuk le, majd papírvattával töröljük 
szárazra az ezüstlemezeket rögzítő műanyagot is! 

 
2 pont levonása ellenében kérhető új, KNO3 tartalmú géllel töltött U-cső. 

 
 
KÉRDÉSEK: 
 
 1A) Miért van potenciálkülönbség a két elektród között? 
 1B) Mi a szerepe a KNO3 tartalmú gélnek? 
 1C) Mekkora a mért feszültség? 
 1D) Számítsuk ki az AgCl oldhatósági szorzatát!  

(A számításnál a térfogati kontrakció elhanyagolható.) 
1E) Miért nem 1:1 arányban mérjük be a KCl-t és az AgNO3-ot az A 
főzőpohárba? 

 
2. Ismeretlen AgNO3-oldat koncentrációjának közelítő meghatározása 

 
a) Állítsunk össze egy újabb galvánelemet a másik, még használatlan KNO3 

tartalmú géllel töltött U-csőben, az A főzőpohár tartalmát, illetve az ismeretlen 
AgNO3-oldatot töltve az U-cső egyik, illetve másik szárába!  

 
b) Az 1/e szerint mérjük meg a galvánelem feszültségét! 
 
 KÉRDÉS: 
 
 2A) Mekkora a mért feszültség? 
 2B) Közelítőleg mekkora az ismeretlen AgNO3-oldat koncentrációja? 

 2C) Mi a fő oka annak, hogy ezzel a módszerrel csak közelítő pontossággal 
lehet meghatározni a koncentrációt? Miért elég mérőhenger mérési 
pontosságával dolgozni?  
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3. Ismeretlen AgNO3-oldat koncentrációjának pontos meghatározása 
 
Az ezüstionok salétromsavas közegben rodanid-oldattal AgSCN csapadék képződésével 
reagálnak. A titrálás végpontjának jelzésére Fe3+-ionokat lehet használni, amelyek savas 
közegben stabilis vörösbarna vas(III)-rodanidot képeznek a rodanidion feleslegével. (A 
titrálás végpontját tehát a vörösbarna szín megjelenése jelzi.)  
 

KÉRDÉS: 
 
3A) A KSCN-mérőoldat  koncentrációja 0,1000 mol/dm3. A 2. alfeladatban 
meghatározott hozzávetőleges koncentráció alapján számítsuk ki, hogy mennyi 
ismeretlen AgNO3-oldatot célszerű bepipettázni (5, 10, 20 vagy 50 cm3) a 
mérőlombikba, hogy a várható fogyás minél inkább megfeleljen a büretta 
méretének?  

 
A mérés menete: 
 

a) A meghatározott méretű pipettával mérjünk be a titráló lombikokba az 
ismeretlen AgNO3-oldatból!  

 
Aki a 2. részfeladatot nem tudja megoldani, az próbaként titráljon meg 5 cm3 oldatot, és 
ebből számítsa ki a célszerű pipettázandó mennyiséget!  

 
b) Ha szükséges, hígítsuk az oldatokat kb. 50 cm3-re, majd adjunk mindegyikhez 

5 cm3 10%-os salétromsavat. (A salétromsav és a hozzá tartozó mérőhenger a 
fülkékben található.) 

 
c) Cseppentő segítségével adjunk az oldatokhoz kb. 1 cm3 10%-os vas(III)-nitrát 

indikátort. (A cseppentő teljes térfogata kb. 2 cm3. A cseppentő és a vas(III)-
nitrát-oldat az asztal végén található.) 

 
d) Titráljuk meg az oldatokat 0,1000 mol/dm3-es KSCN mérőoldattal! 

 
 

KÉRDÉS: 
 
3B) Mennyi a mért fogyás? 
3C) Számítsuk ki az ismeretlen AgNO3-oldat pontos koncentrációját! 
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1A) Miért van potenciálkülönbség a két elektród között? (1 p) 
 
A két elektród ezüstion koncentrációja eltérő. (Koncentrációs elemet állítottunk össze.) 
 
1B) Mi a szerepe a KNO3 tartalmú gélnek? (1 p) 
 
Megakadályozza a két oldat keveredését és elektromos kapcsolatot létesít. 
 
1C) Mekkora a mért feszültség? (3 p) 
 
300 mV (Pontlevonás járt, ha egyértelműen rossz méréshatárt választott a versenyző, pl. 
csak egy értékes jegyre adta meg az eredményt.) 
 
1D) Számítsuk ki az AgCl oldhatósági szorzatát! (A számításnál a térfogati kontrakció 
elhanyagolható.) (5 p) 
 
[Ag+] számítható a Nernst-egyenletből: 
 
0,300 = 0,059 log (0,01/[Ag+])   [Ag+]= 8,2×10−8 [ mol/dm3] 
 
A kloridionok (kis elhanyagolással) fele leválik AgCl csapadékként. Ebből, illetve a 
hígításból: [Cl−] = 3,3 ×10−3  [mol/dm3] 
 
L= [Ag+]×[Cl−]=2,7 ×10−10  
 
1E) Miért nem 1:1 arányban mérjük be a KCl-t és az AgNO3-ot az A főzőpohárba? (1 p) 
 
1:1 arány esetében (a koncentráció és a térfogatmérés pontatlansága miatt) feleslegben 
maradhatna a KCl, amit nem tudunk meghatározni. 
 
2A) Mekkora a mért feszültség? (2 p) 
 
350 mV  
 
2B) Közelítőleg mekkora az ismeretlen AgNO3-oldat koncentrációja? (2 p) 
 
0,350 = 0,059 log ([Ag+]ismeretlen/8,2×10−8)    
 
[Ag+]ismeretlen ≈ 0,07 [mol/dm3] 
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2C) Mi a fő oka annak, hogy ezzel a módszerrel csak közelítő pontossággal lehet 
meghatározni a koncentrációt? Miért elég mérőhenger mérési pontosságával dolgozni?  
(1 p) 
 
Közvetlenül feszültséget mérünk, amely a koncentrációtól csak logaritmikusan függ. Ez 
pedig felerősíti a különböző forrásokból (pl. mérőműszer pontossága, aktivitás helyett 
koncentráció használata a Nernst-egyenletben) származó hibát. 
 
3A) A KSCN-mérőoldat  koncentrációja 0,1000 mol/dm3. A 2. alfeladatban 
meghatározott hozzávetőleges koncentráció alapján számítsuk ki, hogy mennyi 
ismeretlen AgNO3-oldatot célszerű bepipettázni (5, 10, 20 vagy 50 cm3) a mérő-
lombikba, hogy a várható fogyás minél inkább megfeleljen a büretta méretének? (2 p) 
 
50 cm3-es pipetta használata esetében a fogyás meghaladná a büretta térfogatát, 10 (és 
5) cm3-es pipetta esetében viszont nem használnánk ki a büretta méretét, így 
pontatlanabb eredményt kapunk. Tehát a 20 cm3-es pipetta használata az ideális. 
 
 
3B) Mennyi a mért fogyás? (10 p) 
 
V= 19,98 cm3 (1% hibáig maximális pontszám, 4% hiba fölött 0 p, 1% és 4% között 
arányosan csökken a pontszám.) 
 
3C) Számítsuk ki az ismeretlen AgNO3-oldat pontos koncentrációját! (2 p) 

 
c(AgNO3) = 9,99 ×10−2 mol/dm3 
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Eszközök és anyagok listája 
 

 
Minden versenyzőnek: 
1 db 25 cm3-es főzőpohár 
2 db 50 cm3-es főzőpohár 
1 db 200 cm3-es főzőpohár 
1 db 10 cm3-es mérőhenger 
1 db 20 cm3-es mérőhenger 
1 db 5 cm3-es pipetta 
1 db 10 cm3-es pipetta 
1 db 20 cm3-es pipetta 
1 db 50 cm3-es pipetta 
1 db pipettalabda 
1db büretta 
1 db fehér csempe 
3 db titráló lombik 
1 db kistölcsér (büretta töltéséhez) 
2 db alján KNO3-os agar-agarral töltött U-cső 
1 db üvegbot 
1 db állvány 
2 db dió és 2 db fogó (bürettához és U-csőhöz) 
100 cm3 0,010 mol/dm3-es AgNO3-oldat 
100 cm3 0,010 mol/dm3-es KCl-oldat 
250 cm3 ismeretlen koncentrációjú AgNO3-oldat 
150 cm3 0,1000 mol/dm3-es KSCN mérőoldattal 
papírvatta 
kis darab szűrőpapír 
védő szemüveg 
1 pár gumikesztyű (a fehér asztalon) 
1db digitális multiméter vezetékkel, krokodilcsipesszel  
2 db ezüstlemez műanyag tartóban 
1 db feladatleírás (3 oldal) melléklettel (1 oldal) 
1 db válaszlap (3 oldal) 
boríték 
 
Asztalonként: 
25 cm3 10%-os vas(III)-nitrát oldat 
1 db cseppentő  
 
Fülkékben:  
150 cm3 10%-os HNO3-oldat 
1 db 10 cm3-es mérőhenger 
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MELLÉKLET 
A digitális multiméter használta 

 

 
 

 
A fenti ábrán a DT-830-as digitális multiméter látható. A készülék bekapcsolása után a 
megfelelő méréstartományt a középső forgatható gombbal lehet kiválasztani. Az ábrán 
bejelöltük a feszültség mérésekor választható lehetséges állásokat. 600, 200 és 20 
állásban a műszer V-ban, az érzékenyebb 2000 m és 200 m állásban pedig mV-ban jelzi 
ki a feszültséget. (Az ábrán a 600-as állás, azaz 600 V maximális feszültség van 
kiválasztva.) Pontos méréshez fontos, hogy a megfelelő méréshatárt válasszuk. Túl nagy 
méréshatár választása esetében a kijelzett érték pontatlan, túl kicsi méréshatár 
választásakor pedig a műszer hibát (-I vagy I a kijelző bal felén) jelez. 

Méréstípus 
és méréshatár 
kiválasztója 

Be- és 
kikapcsolás 

Feszültség  
mérése  
különböző  
mérés- 
határokkal 
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MEGJEGYZÉSEK TANÁROK RÉSZÉRE 
 

 
- A mérőműszerek 1000−1500 Ft-os áron beszerezhetők a nagyobb 

üzletekben. 
 
- Az U-csövekben levő gél 24 g KNO3-ból, 3 g agar-agarból és 75 cm3 

vízből készült. 
 
- Géllel töltött U-cső helyett a mérés két főzőpohárban is elvégezhető. 

Ekkor KNO3-oldattal átitatott szűrőpapírt is lehet használni. 
 
- Fontos, hogy az ezüstlemezek tiszta ezüst fémből legyenek. A 

feladathoz 99,99%-os tisztaságú 4 cm × 0,5 cm-es lemezeket adtunk ki. 
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2. feladat 

 
A 6 db, sorszámmal ellátott kapszula a következő szilárd halmazállapotú vegyületeket 
tartalmazhatja: 3-nitrobenzaldehid, 2-naftol, benzoesav, krotonsav (transz-2-buténsav), 
nátrium-jodid, 4-hidroxibutánsav. A kapszulákba a fentiek közül 5 különböző vegyületet 
helyeztünk el, valamelyik két kapszula ugyanazt a vegyületet tartalmazza. 
Határozza meg, hogy az egyes kapszulákban melyik vegyület van! 
Az elemzéshez csak a következő vegyszerek és eszközök használhatók: kémcsövek, futtató 
kád a vékonyréteg-kromatográfiához, vékonyréteg-kromatográfiás lapok, kapilláris, ceruza, 
vonalzó, etanol, kloroform, brómos víz, DNP-reagens, KMnO4-oldat, UV lámpa. 
 
DNP-reagens: 2,4-dinitro-fenilhidrazin etanolos kénsavas oldata. Aldehidek és ketonok 
szelektív kimutatására használható. A lejátszódó folyamat egyenlete: 

O
H/R2

R1

HN
H2N

O2N

NO2+ HN
N

O2N

NO2

H/R2

R1 + H2O
H+

 
A próba elvégzése: kb. 100 mg mintát feloldunk 2 cm3 etanolban, majd hozzáadunk kb. 2 cm3 
DNP-reagenst, és összerázzuk a kémcső tartalmát. Pozitív próbát jelent, ha azonnal nagy 
mennyiségű sárga csapadék válik le (az opálosodó oldat nem jelent pozitív próbát). 
 
Vékonyréteg-kromatográfia:  
A laboratóriumi munka során gyakran használt elválasztástechnikai módszer, ami az ún. 
adszorpciós kromatográfiás módszerek közé tartozik. Az elválasztás egy szilárd (álló) fázis és 
egy folyadék (mozgó) fázis között létrejövő dinamikus egyensúlyon alapul. Az elválasztás 
alapját az mozgó fázisban (oldószerben) oldott elválasztandó anyagkeverék összetevőinek 
különböző erősségű kötődése (adszorpciója) képezi: a szilárd felszínhez gyengén kötődő 
oldott komponensek majdnem az áramló folyadékfázis sebességével haladnak, míg az 
erősebben kötődőek lassabban. 
Vizsgálatunk során egy alumínium lapra gyárilag felvitt szilikagél (SiO2) lesz az állófázisunk, 
míg mozgófázisnak kloroformot használunk. A lapot függőleges helyzetben tartva, annak 
legalját a kloroformba merítjük, mely a hajszálcsövesség miatt pár perc alatt felfut a lap 
tetejéig. Ilyen összeállítású rendszerben az egyes anyagok polaritásuk szerint válnak szét, a 
lapon legmagasabbra a legkevésbé poláris anyag fut, míg az ionosak az alapvonalon 
maradnak. 

alapvonal

oldószerf ront

legkevésbé poláris
vegyület

ionos vegyület

alapvonal

oldószerfront

rs

rx
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Az egyes vegyületek kimutatásához, a foltok észleléséhez a lapot gyárilag fluoreszcens 
festékkel vonják be, amely 256 nm-es UV sugárzás hatására zöldes fénnyel világít. Ezen a 
hullámhosszon az aromás és jódtartalmú vegyületek is gerjeszthetők, és így azok foltjai lilás-
barnás színben láthatók. Az UV fényben nem látható vegyületeket KMnO4-oldattal hívjuk 
elő: a megszárított lapot az oldatba mártjuk, a könnyen oxidálható vegyületek barna foltot 
hagynak a lapon. 
Az egyes vegyületeket minőségileg az ún. retenciós faktorral jellemezhetjük: 

Rf = rx/rs, 
ahol rs az oldószerfront távolsága a startvonaltól (mm), rx az adott komponens foltjának 
középpontja és a startvonal közötti távolság (mm). 
 
A vizsgálat elvégzése: 
A vizsgálandó anyag egy-egy kis adagját (egy spatulahegynyit) 2-3 cm3 etanolban oldjuk. Egy 
tiszta vékonyréteglapot veszünk, és 1-1,5 cm-re az alsó szélétől grafitceruzával bejelöljük az 
alapvonalat (ld. az ábrát – ne karcoljuk meg a lapot!). A minták oldatából egy-egy kis „foltot” 
egymástól kb. 0,5 cm-re üvegkapilláris segítségével a startvonalra cseppentünk (két 
cseppentés között a kapillárist a mosóoldat felszívásával, majd papírvattás leitatásával 
tisztítjuk), és hagyjuk megszáradni. A foltok lehetőleg minél kisebbek (1-2 mm-nél nem 
nagyobbak) legyenek. 
Annyi kloroformot öntünk a futtatókádba, hogy a folyadékréteg az üveg alján kb. 0,5 cm 
vastagságú legyen. A réteglapot belemerítjük az oldószerbe úgy, hogy a lap függőleges (ill. 
kevéssé dőlt) helyzetben álljon a futtatókádban. Ellenőrizzük, hogy a startpontra helyezett 
foltok az oldószer felszíne felett legyenek! A futtatókádat lefedjük. Miután az oldószerfront 
majdnem elérte a réteglap tetejét, (kb. 1 cm-re a lap tetejétől) kivesszük a réteglapot a kádból, 
és ceruzával azonnal bejelöljük az oldószerfront helyzetét. UV lámpa alatt megkeressük a 
foltokat, majd ceruzával bekarikázzuk őket, és meghatározzuk az Rf értékeket. Ezután a lapot 
a KMnO4-os oldatba mártjuk, majd egy papír vattára helyezzük, és az így láthatóvá vált 
foltoknak is meghatározzuk az Rf értékeit. 
 
 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

OKTV 2006/2007.
Kémia II. kategória – döntő forduló

Válaszlap és megoldás

 

 

 
 
Mit vár az egyes kísérletekben? Töltse ki az alábbi táblázatot (a vizsgálatok előtt)! (6 pont) 
 

 Képlet  
0,5 pont×6 

Brómos víz 
0,25 pont×6 

DNP-reagens 
0,25 pont×6 Polaritási sorrend1 

3-nitrobenzaldehid 

O H

NO2  

Nincs Sárga csapadék 1. 

2-naftol 
OH

 

Elszínteleníti Nincs 2. 

benzoesav OH

O

 

Nincs Nincs 3. 

nátrium-jodid NaI Sötétedik Nincs (opálosodik) 4. 

krotonsav 
OH

O

 

Elszínteleníti Nincs 3. 

4-hidroxibutánsav 
OH

O
HO  

Nincs Nincs 3. 

 
 
Rajzolja le a vékonyréteg lapot (a vizsgálat végén)! (1 pont) 
 

1. 2. 3. 4. 5.  
 

                                                 
1 A legkevésbé poláris kapja a legkisebb sorszámot, a hasonló vegyületek azonos sorszámot kaphatnak. 
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Az egyes kapszulákban lévő anyagokkal elvégzett kísérletek eredményei, a hozzájuk tartozó 
Rf értékek, és a meghatározott vegyületek: (12 pont) 
 

 Rf UV KMnO4 Egyéb észlelés Vegyület 
1. 0 Igen Igen Fehér kristály NaI 

2. 0,25 Nem Igen Fehér kristály, 
jellemző szag Krotonsav 

3. 0,24 Igen Nem Fehér kristály Benzoesav 

4. 0,34 Igen Igen Sárga lemez, 
jellemző szag 2-naftol 

5. 0,7 Igen Nem Sárga kristály, 
jellemző szag 3-nitrobenzaldehid 

6. 0,5 pont×6 3 pont 1 pont×6 
 
 
Lejátszódó folyamatok egyenletei: (1 pont) 
3-nitrobenzaldehid  + DNP-reagens  sárga csapadék 

HN
H2N

O2N

NO2
+ H2OH+

O H

NO2

+ HN
N

O2N

NO2

NO2  
2-naftol + bróm  elszíntelenedik (pillanatszerű) 

OH
2Br2+

OH
Br

Br
+ 2HBr

 
A szükséges pontszám eléréséhez csak az aromás elektrofil szubsztitúció felismerése 
szükséges, a brómozás pontos helyeinek ismerete nem elvárt. 
Krotonsav + bróm  elszíntelenedik (lassan megy) 

OH

O

Br2+ OH

OBr

Br  
NaI + bróm  sötétedik a színe az oldatnak 
2I– + Br2 = I2 + 2Br– 
I– + I2 = I3

– 
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Ötletek, tanácsok a feladatok „otthoni” gyakorlására 
 
A vékonyréteg-kromatográfiás eljárás helyettesíthető papírkromatográfiával. A 
kromatográfiás elválasztáshoz itt az állófázis szűrőpapírból elkészített megfelelő méretű lap. 
Az aljától kb. 2 cm-re húzunk ceruzával egy vonalat, és rajta 3–4 mm átmérőjű köröket 
rajzolunk a minták felviteléhez. 
A mintákat feloldjuk, és üvegkapilláris segítségével a szűrőpapírra visszük. A kapillárist az 
oldatba mártjuk, majd a szűrőpapírhoz érintjük a megjelölt kör középpontjához; amikor a 
nedves folt eléri a kör szélét, akkor hirtelen felemeljük a kapillárist. A csepp megszáradása 
után ezt 2–3-szor megismételjük. A többi helyre felvisszük a többi mintát is. Végül hagyjuk a 
lapot megszáradni. 
Egy megfelelő méretű főzőpohár aljába öntünk kb. 1 cm-nyi eluenst (mozgófázist, ami lehet 
tiszta oldószer vagy oldószerkeverék). A főzőpoharat petricsészével vagy óraüveg 
segítségével lefedjük. 
Az eluenst mindig a vizsgált vegyületeknek megfelelően kell kiválasztanunk. 
Az így előkészített főzőpohárba belehelyezzük a minták foltjait is tartalmazó szűrőpapírt. Ha 
a szűrőpapír elhajolna, vagy nem állna meg rendesen, akkor a tetejét középen kilyukasztjuk és 
drótot vagy cérnát fűzzük át rajta, és ennek segítségével rögzítjük a főzőpohárban, úgy, hogy 
az alja beleérjen az eluensbe. Ezután fejlesszük ki a kromatogramot: várjuk meg, amíg az 
oldószerfront a lap tetejétől 1–2 cm-re ér. Ekkor a lapot kivesszük a főzőpohárból és 
infralámpa alatt vagy hajszárító segítségével megszárítjuk. 
 
A foltok láthatóvá tétele: 
- Legáltalánosabb előhívószer a jód. Egy porüvegbe jód kristályokat helyezünk, majd 
beletesszük a száraz papír lapot, és megvárjuk amíg megjelennek a foltok (alkánok és alkil-
halogenidek nem hívódnak elő). A megjelent foltokat ceruzával bekarikázzuk, ugyanis a jód 
gyorsan szublimál a lapról, és a foltok újra eltűnnek. 
- 2%-os KMnO4 oldatba mártjuk a lapot: ezzel a könnyen oxidálható komponenseket tesszük 
láthatóvá. 
- AgNO3 oldattal bepermetezve, majd napfényre kirakva láthatóvá válnak az alkil-
halogenidek. 
- Savak és bázisok előhívhatók sav-bázis indikátor (pl. brómkrezolzöld) segítségével. 
- Oxovegyületek előhívhatók 2,4-dinitro-fenilhidrazin reagens segítségével. 
- A fenolok láthatóvá tehetők vas(III)klorid-oldat segítségével. 
- Aminok lila foltot adnak ninhidrines (etanolos vagy acetonos oldat) előhívóval. 
 
Alkálifém-kloridok elválasztása papírkromatográfiával; lásd Lengyel Béla: Általános és 
szervetlen kémiai praktikum, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999., 203-204. 
 


