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1. Uvod

Manganistanový ión ako energické oxidovadlo sa často
používá na oxidáciu anorganických aj organických substráto v.
Poskytuje vela reakcií, najma vzhladom na rozličné oxidačně
stavy, pričom výsledný oxidačný stupeň závisí od reakčných
podmienok, predovšetkým od acidity prostredia1. Mechaniz-
my rozličných redoxných reakcií s účasťou vyšších oxidač-
ných stupňov manganu, prebiehajúce vo vodnom prostředí,
sa v minulosti intenzívně študovali v radě práč. Objav medzi-
fázovej katalýzy podstatné rozšířil možnosti oxidácie manga-
nistanom aj na substráty, ktoré nie sú vo vodě rozpustné2.
V podmienkach medzifázovej katalýzy sa reaktant, ktorý je
rozpustný len vo vodě, extrahuje pomocou medzifázového
katalyzátora do organickej fázy, v ktorej je rozpuštěný druhý
reaktant. Manganistanový ión možno lanko extrahovat' z vod-
ného roztoku do organickej fázy pomocou viacerých medzi-
fázových katalyzátorov. Sú nimi najma kvartérne amóniové
a fosfóniové soli a póly mérne katalyzátory23. Samotná oxidačná
reakcia prebieha v organickej fáze, do ktorej sa manganista-
nové ióny prenášajú z vodného roztoku pósobením medzifá-
zového katalyzátora. Manganistanový ión utvoří s katalyzáto-
rom, napr. s kvartérnym amóniovým katiónom vo vodnom
roztoku iónový pár. Vzhladom na svoju hydrofóbnu povahu
je óniový katión rozpustný v organickom rozpúšťadle, kam ho
pri extrakcii následuje manganistanový anión, ktorý je s ním
spojený elektrostatickými silami v iónovom páre. Týmto me-
chanizmom sa prenáša manganistanový ión do nepolárných
a málo polárných, s vodou obmedzene miešatelných rozpú-
šťadiel. Cyklické polyétery, například často používaný bicyklo-
hexyl-18-crown-6, fungujú zasa tak, že do dutiny polyéteru sa
zachytí draselný ión a prenesie sa spolu s manganistanovým

iónom do organickej fázy. Takto možno například preniesť
manganistan do benzenu, čím vznikne fialový roztok, známy
ako purpurový benzen4. Vzhladom na 1'ahkú detegovatelhosť
roztoku manganistanu používá sa příprava purpurového ben-
zenu na posúdenie solubilizačných schopností jednotlivých
medzifázových katalyzátorov.

Inú možnost', ako preniesť manganistanový ión do organic-
kého rozpúšťadla, poskytuji! soli manganistanového aniónu
s kvartérnými amóniovými, připadne inými váčšími hydro-
fóbnymi katiónmi, ktoré robia tieto soli rozpustnými v nepo-
lárných a málo polárných rozpúšťadlách.

2. Soli manganistanového aniónu s kvartérnými
óniovými katiónmi

Prvá v literatuře opísaná sol' manganistanového aniónu
a kvartérneho amóniového katiónu je manganistan tetrabutyl-
amónny, ktorý sa použil na oxidáciu organických substrátov
v pyridine ako rozpúšťadle5. Hlavnou výhodou použitia kvar-
térnych amóniových manganistanov je skutočnosť, že na roz-
diel od extrakcie v dvojfázovom kvapalinovom systéme sa do
organického rozpúšťadla nedostávajú stopy vody, ktorá by
mohla ovplyvniť redoxnú reakciu. Nezanedbatelné tiež je, že
pri použití manganistanových solí možno připravit' roztoky
s přesnou koncentráciou oxidačného činidla. Váščina zná-
mých kvartérnych amóniových a fosfóniových manganista-
nov sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách dostatočne rych-
le, čo móže mať význam v případe kineticky málo stálých
roztokov. V práci6 sa opisujú metody přípravy niekďkých
desiatok kvartérnych amóniových a fosfóniových manganis-
tanov. Uvádzajú sa údaje o termickej stabilitě týchto solí ako
aj o ich rozpustnosti vo vodě a vo vybraných organických
rozpúšťadlách. Pre niektoré fosfóniové soli sa uvádzajú tiež
výsledky roentgenovej štruktúrnej analýzy. Ukázalo sa, že
kým vo vodných roztokoch existujú popři iónových pároch
volné ióny Q+ a MnO 4 (Q+ je kvartérny amóniový katión),
v organickej fáze sa vyskytujú iba iónové páry Q+, MnO^,
připadne vyššie asociáty (iónové triplety, iónové kvadruple-
ty). Roztoky manganistanu, solubilizovaného v organických
rozpúšťadlách sú podobné ako jeho vodný roztok, intenzívně
sfarbené. Absorpcia elektromagnetického žiarenia vo viditel'-
nej oblasti spektra a s tým spojené sfarbenie roztokov manga-
nistanu súvisí s prenosom elektrónov z atómov kyslíka na
atom manganu (spektrum přenosu náboja typu ligand-kov7).
Charakteristické absorpčně spektrum manganistanového iónu
sa len málo líši vo vodnom roztoku a v organických rozpúšťa-
dlách. Poloha najintenzívnejšieho pasa (526 nm) a jemu pri-
slúchajúci molovy absorpčný koeficient sú prakticky rovnaké
vo všetkých rozpúšťadlách. Tuto skutočnosť dokumentujú
hodnoty vlnových dížok absorpčných maxim a molových
absorpčných koeficientov manganistanového iónu v niekol-
kých rozpúšťadlách uvedené v tabulTce I. VzhTadom na pomer-
ne veikú hodnotu em a x možno koncentráciu manganistanu
v priebehu reakcie pohodlné monitorovat' spektrofotometric-
ky, a to aj v zriedených roztokoch.
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Tabulka I
Polohy absorpčných maxim a molové absorpčně koeficienty
manganistanového iónu v rozličných rozpúšťadlách

[nm]

514a

526a

474,5b

49 l b

509b

527,5b

524C

544C

566C

526d

£max

[drrťWrW1]

1720±30
1710±30
1750±40
1750+30
2570±20
2410±50
2410+40
720
1150
1800
2460
2326±12
2270+15
1360+13
2530±30

Rozpúšťadlo

CH2CI2
CHCh
C 6 H 6

H2O
CH2CI2
C 6 H 6

H2O
C 5 H 5 N
C5H5N
C 5 H 5 N
C1H5N
CHCI3
CHCI3
CHCI3
CH2CI2

Cit

15
15
15
15
15
15
15

8
8
8
8

16
16
16
9

a Extrakcia z vodného roztoku pomocou chloridu benzyl-tri-
etylamónneho, b roztok manganistanu tetrabutylamónneho,
c roztok manganistanu cetyltrietylamónneho, roztok man-
ganistanu tetra-1-propylamónneho

3. Reakcie manganistanu solubilizovaného
v organických rozpúšťadlách

Systematickým výskumom kinetiky a mechanizmu oxi-
dácie organických substrátov solubilizovaným manganista-
nom sa v nedávnej minulosti zaoberali viacerí autoři. V radě
práč o oxidácii uhlovodíkov sa použil okrem iných oxidač-
ných činidiel aj manganistan, pričom niektoré reakcie prebie-
hali v nevodnom prostředí (v dichlórmetáne), v ktorom bol
rozpuštěný oxidovaný uhlovodík a oxidačné činidlo vo formě
kvartérnej amóniovej soli ' 0 1 5. V práci1 6 sána přenos mangani-
stanu do organickej fázy použil polyetylénglykol, v práci17 sa
ako oxidant použil manganistan cetyltrimetylamónny, ktorý
sa ukázal účinným pri selektívnom oxidatívnom štiepení aryl-
substituovaných olefínov. Autoři práce1 8 použili na oxidáciu
1-okténu v dichlórmetáne manganistan metyltributylamónny.
Zistili, že reakciu katalyzujú karboxylové kyseliny (kyselina
octová, mono-, di- a trichlóroctová, benzoová, o-nitrobenzo-
ová a m-nitrobenzoová). V prácach19'20 sa opisuje kinetika a
mechanizmus oxidácie kyseliny mravčej a octovej mangani-
stanom metyltributylamónnym, v prácach 2 1 2 2 sa prezentujú
výsledky výskumu oxidácie nenasýtených karboxylových ky-
selin týmto oxidačným činidlom v tom istom rozpúšťadle.
Oxidácia vyšších alkanolov kvartérnymi amóniovými manga-
nistanmi sa opisuje v prácach23"26. V týchto prípadoch sa
kvartérne amóniové manganistany rozpúšťali priamo v oxido-
vaných alkoholoch, teda nepoužilo sa ďalšie rozpúšťadlo. Uká-
zalo sa totiž, že roztoky solubilizovaného manganistanu nie sú
neobmedzene stále, pretože manganistan atakuje prakticky
všetky známe rozpúšťadlá2'27.

Referát>

4. Mechanizmy redoxných reakcií
s manganistanom

Kinetika a mechanizmus oxidácie rozličných substrátov
manganistanom sa spočiatku podrobné sledovala vo vodnom
prostředí1. Neskór sa ukázalo, že oxidačné reakcie solubilizo-
vaným manganistanom v organických rozpúšťadlách prebie-
hajú rovnakým mechanizmom ako v neutrálnych vodných
roztokoch5. V obidvoch prípadoch sa v priebehu reakcií mění
typické fialové sfarbenie roztoku manganistanu na hnědé,
ktoré zodpovedá nižším oxidačným stupňom manganu. Po
istom čase, ktorý je pre danú reakčnú sústavu charakteristický,
sa roztoky kalia a vylučuje sa z nich zrazenina hnědej farby. Vý-
voj názorov na mechanizmus týchto reakcií je zaujímavý
a poučný. Prvápráca s návrhom mechanizmu, pochádza z konca
minulého storočia28. Podlá tohto mechanizmu pri oxidácii
alkánov vzniká ako medziprodukt cyklický diester paťmocné-
ho manganu. Mechanizmus s týmto medziproduktom sa dlho
považoval za správný a úsilie bádatelbv sa sústreďovalo na
dókaz existencie diesteru Mn (V). Autoři práč2 9 '3 0 dospěli k
závěru, že sa im ho podařilo experimentálně dokázať. Svoj
dókaz opierajú o merania izotopového efektu na kinetiku
oxidácie kyseliny škoricovej. V tomto případe mal mať před-
pokládaný diester strukturu:

V práci31 sa uvádza spektroskopický dokaž existencie Mn
(V) s cyklickou strukturou ako medziproduktu pri oxidácii
kyseliny krotónovej manganistanom v neutrálnom a alkalic-
kom prostředí. Zakrátko však merania s použitím kombinova-
nej techniky zastaveného toku ajódometrie ukázali, že oxidač-
ný stav manganu v roztokoch, v ktorých mal existovat' cyklic-
ký diester, nie je +5, ale +4 (cit.32). Tento výsledok bol
podnetom pre další rozsiahly výskům mechanizmu reakcií
s manganistanom33. Hlavným záverom týchto práč je zistenie,
že v daných experimentálnych podmienkach existuje Mn (IV).
Zvlášť zaujímavá je skutočnosť, že štvormocný mangan je
v skúmaných roztokoch v koloidnej podobě, a to ako koloidný
oxid manganičitý. Diester páťmocného manganu považujú
autoři práč12' 3 4 za nestály produkt prvého stupňa oxidácie
zlúčenín s dvojitou vazbou manganistanom. PodTa týchto
autorov je Mn (V) stály iba v silno alkalickom prostředí, čo je
ostatně v súlade so staršími zisteniami iných autorov. Pri
nižších hodnotách pH sa Mn (V) rychle redukuje na Mn (IV).
V nevodnom prostředí prebieha táto redukcia pravděpodobné
odobratím atomu vodíka z molekuly rozpúšťadla podlá

361



Chem. Listy 93, 360 - 364 (1999) Referáty

Tieto a niektoré iné novšie práce o redoxných reakciách
manganistanu vo vodnom prostředí ako aj v organických
rozpúšťadlách dokazujú, že o přítomnosti koloidného Mn (IV)
ako medziproduktu nemožno viac pochybovat'.

Typický priebeh závislosti absorpčného spektra od času
v sústave so solubilizovaným manganistanom je na obr. 1.
Vidíme, že absorbancia v oblasti pásov přenosu náboj a man-
ganistanu sa v celom priebehu reakcie zmenšuje, absorbancia
v oblasti 400 nm rastie, pričom křivky prechádzajú izosbestic-
kým bodom pri 485 nm. Po dostatečné dlhom čase, keď už v
roztoku nie je Mn (VII), má závislost' absorbancie od vlnovej
dížky monotónny priebeh (křivka a). Takáto závislosť absor-
bancie od vlnovej dížky je typická pre roztoky, v ktorých sú
částice rozptylujúce světlo. Ukázalo sa, že pre křivku a vyho-
vuje vzťah platný pre Rayleighov rozptyl světla33

(1)

V konstantě C je zahrnutá koncentrácia rozptyíujúcich
častíc a ich polarizovaternosť. Logaritmováním vzťahu (1)
dostaneme vzťah udávajúci lineárnu závislosť logaritmu absor-
bancie od logaritmu vlnovej dížky so smernicou priamky - 4:

(2)

Vo viacerých prípadoch sa zistilo, že smernica závislosti
log A = f (log A.) je blízka hodnotě -5 a stárnutím sústavy
(niekolko dní pri izbovej teplotě) sa blíži teoretickej hodnotě
-4. Táto změna směrnice s časom sa vysvětluje pomalou re-
dukciou MnO2 na MnO, ktorá prebieha na povrchu kolo-
idných častíc35. Stabilita koloidného MnO2 vo vodných aj
nevodných roztokoch závisí od přítomnosti dalších látok v re-
akčnej sústave. Známy je například stabilizačný účinok fos-
forečnanových iónov a arabskej gumy (ako ochranného ko-
loidu)36"39.

Další dokaž existencie koloidného MnO2 ako medzipro-
duktu redoxných reakcií s manganistanom možno získat' me-
raním zmien absorbancie pri dvoch vlnových dížkach, 418
a 526 nm, v priebehu reakcie13'33'41! Za předpokladu, že reak-
tant aj produkt absorbuji! pri vlnovej dlžke 526 nm, platí pre
absorbanciu (pri jednotkovej hrúbke kyvety)

(3)

6526 a e<526 s ú molové absorpčně koeficienty MnO;, a MnO2,
coje začiatočná koncentrácia manganistanu, c je jeho koncen-
trácia v danom čase, (c 0 - c) je koncentrácia MnO 2 v tom istom
čase. Pri vlnovej dížke 418 nm manganistanový ión prakticky
neabsorbuje a zmeraná absorbancia prislúcha len vznikajúce-
mu MnO2:

(4)

e4!g je molovy absorpčný koeficient MnO 2 pri 418 nm. Kom-
bináciou vzťahov (3) a (4) dostaneme Vzťah:

^526 ~ £ 526 C0

£ 526 •

"Mis (5)

Zo vzťahu (5) vyplývá, že v priebehu redukcie manganis-
tanu má závisieť absorbancia pri 526 nm od absorbancie pri
418 nm lineárně. Ukázalo sa, že vzťah (5) je velmi užitočný
pre posúdenie vlastností vznikajúceho koloidného oxidu man-
ganičitého35. Případy, ktoré móžu nastat' v priebehu reakcie,
sú schematicky znázorněné na obr. 2. Ak je vznikajúci koloid
stabilný, všetky molové absorpčně koeficienty majú stálu
hodnotu a závislosť A526 = f (^4is) je lineárna (priamka 1). Vo
viacerých prípadoch však pokračuje redukcia manganu ďalej,
Mn (IV) sa redukuje na Mn (II). Pretože Mn (II) neabsorbuje
pri 418 nm ani pri 526 nm, má jeho vznik za následok postup-
ný pokles hodnot molových absorpčných koeficientov eí,2^
a e^6- Namiesto priamky je závislosť A^Í, = f (A41&) křivka
s rastúcou absolutnou hodnotou směrnice dotyčnice (křivka
2). Třetím prípadom je vznik nestabilného koloidného MnO2,
ktorý koaguluje. V dósledku koagulácie sa príspevok roz-
ptýleného světla k celkovej absorbancii zváčšuje. V priebehu
koagulácie rastu hodnoty e^g aj ef^ a závislosť A 5 2 6 = f (A4i8)
je opáť nelineárna s opačným zakřivením ako v predchádza-

Obr. 1. Absorpčně spektrum solubilizovaného manganistanu
v dichlórmetáne; 1,5.10"4 mol.dm"3 (CsHn^NMnCU, 2 cm kyveta,
čísla pri křivkách označujú reakčný čas v sekundách, křivka a znázor-
ňuje spektrum po uplynutí 75 h od začiatku reakcie

Obr. 2. Závislosť absorbancie pri 526 nm, A526, od absorbancie pri
418 nm, A418, v pribehu redukcie manganistanu (schematicky).
1 - vzniká stabilný koloid MnCh, 2 - Mn (IV) sa ďalej redukuje na
Mn (II), 3 - vzniká nestabilný koloidný MnO2, ktorý koaguluje
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júcom případe (křivka 3). Tuto analýzu koloidného medzipro-
duktu možno aplikovat' na oxidačně reakcie s manganistanom
vo vodnom aj v nevodnom prostředí19'35'41. Pri sledovaní oxi-
dácie kyseliny mravčej solubilizovaným manganistanom
v dichlórmetáne19 bolo možné opísanou metodou preskúmať
vplyv stop vody na reakciu. Zistilo sa, že voda má destabilizu-
júci účinok na koloidný MnC>2, čo sa prejavilo na nelinearite
závislosti As2(F f (A418).

Vo viacerých prípadoch sa pri sledovaní redoxných reakcií
s manganistanom vo vodnom aj nevodnom prostředí pozo-
roval autokatalytický priebeh23"26'42"4? Katalyzátorom, ktorý
vzniká v priebehu reakcie je právě koloidný MnC>2, v niekto-
rých prípadoch Mn (II). Autokatalytický charakter reakcie sa
prejaví typickým „zvonovým" tvarom závislosti reakčnej ry-
chlosti od času (obr. 3). O katalytickej funkcii MnO2 sa možno
přesvědčit' tak, že do reakčnej zmesi so zreagovaným manga-
nistanom, v ktorej je mangan převážné vo formě MnC>2, sa
pridajú čerstvé reaktanty. Reakcia, ktorá začne prebiehať v tej-
to sústave, je rýchlejšia. Rýchlosť s časom postupné klesá,
avšak tento raz je pokles monotónny, tj. křivka nemá zvonový
tvar. Ukázalo sa, že skúmané redoxné reakcie sa skladajú
z nekatalyzovanej časti (rýchlostná konstanta k{) a z kataly-
zovanej časti (rýchlostná konstanta fc2)- Ak je jeden z reaktan-
tov v značnom nadbytku, teda reakcia je 1. rádu, platí rých-
lostná rovnica:

(6)

kde c0, c sú koncentrácie manganistanu na začiatku reakcie
a v čase t. Integráciou rovnice (6) dostaneme

(7)

Rychlostně konstanty k\, k2 sa získavajú iteratívnym postu-
pom pomocou vhodného počítačového programu, niekedy
tiež zjednodušeným postupom opísaným v práci50.

Katalytický účinok vznikajúceho koloidného MnO 2 súvisí
s jeho velkým povrchom, na ktorý sa móžu naadsorbovať
reaktanty. Samotná redoxná reakcia prebieha na povrchu ko-
loidných častíc, čiže je aspoň sčasti heterogenně katalyzovaná.
S týmto mechanizmom je v súlade necelistvý rád reakcie,
zistený v niektorých prípadoch. Katalyzovaná časť reakcie
totiž závisí od počtu koloidných častíc, nielen od počtu molov
oxidačného činidla. Pre reakciu je přitom rozhodujúce množ-
stvo manganistanových iónov adsorbovaných na povrchu ka-
talyzátora. Pri oxidácii kyseliny mravčej manganistanom me-
tyltributylamonným (QMnCU) v dichlórmetáne autoři práce19

vyjádřili koncentráciu oxidačného činidla naadsorbováného
na povrch koloidného MnO2, [QMnC>4]ad, pomocou Lang-
muirovej adsorpčnej izotermy:

Obr. 3. Závislost' reakčnej rychlosti v (mol.dnť .s") od času pře oxi-
dáciu 1-pentanolu manganistanom cetyltrimetylamónnyiri2 3 '

[QMnO4]S0l je koncentrácia oxidačného činidla v roztoku, a,
b sú konstanty Langmuirovej izotermy. Reakčná rýchlosť je
úměrná koncentrácii naadsorbovaného oxidačného činidla, čo
po úpravě vedie k vzťahu

(9)

v ie reakčná rýchlosť, k rýchlostná konstanta oxidácie. V prá-
ci sa skutočne zistila lineárna závislost reciprokej reakčnej
rychlosti od reciprokej koncentrácie oxidačného činidla, ako
to zodpovedá vzťahu (9). Proti tomuto mechanizmu je možné
vzniesť námietku predovšetkým v súvislosti s distribúciou
koloidných častíc podlá ich velkosti. Nezávislé merania ko-
loidného MnO2, vznikajúceho v priebehu oxidácie metodou
rozptylu světla ukázali, že rozměry koloidných častíc ležia
v úzkom intervale, takže systém možno považovať za uni-
formný. Tento výsledok podporuje adsorpčný mechanizmus
katalyzovanej časti oxidačnej reakcie solubilizovaným man-
ganistanom.

5. Závěr

Solubilizácia manganistanu v nepolárných a málo polár-
ných rozpúšťadlách rozšiřuje možnosti jeho použitia ako oxi-
dačného činidla pre oxidáciu substrátov nerozpustných vo
vodě. Priebeh reakcií v organických rozpúšťadlách je podobný
ako v neutrálnych vodných roztokoch. Povodně navrhovaný
mechanizmus s Mn (V) ako medziproduktom sa dnes považu-
je za překonaný. Aj keď prítomnosť páťmocného manganu
v priebehu reakcie nemožno celkom vylúčiť, ide o látku krajné
nestálu, rychle prechádzajúcu na Mn (IV), ktorý vo váčšine
skúmaných reakcií vzniká ako koloidný oxid manganičitý.
Velký povrch koloidu umožňuje adsorpciu reaktantov, čím
možno vysvětlit jeho katalytický účinok.

(8) Táto práca vznikla s podporou Grantovej agentury VEGA
Ministerstva školstva SR v rámci projektu č. 1/2019/95.
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V. Holba and R. Košická (Department of Physical Che-
mistry, Comenius University, Bratislava, Slovák Republic):
Oxidation-Reduction Reactions of Permanganate Solu-
bilized in Organic Solvents

Permanganates with onium cations, soluble in non-polar
and little polar organic solvents, make it possible to oxidize
substrates which are insoluble in water. Permanganate is re-
duced in these media like in neutral aqueous Solutions. In
contrast to older views, the main intermediate in these re-
actions is Mn(IV) in the form of colloidal MNO2. The catalytic
effect of this intermediate is associated with its large surface
on which the reactants are adsorbed. Many oxidation reactions
with solubilized permanganate exhibit an autocatalytic me-
chanism.

364




