
Příloha 1. Oxidační stavy manganu [22]
I.A Oxidační stav I

Mangan zde vystupuje např. v kyanokomplexech. Jsou to sloučeniny nestálé, snadno se
oxidují. Draselná sůl byla připravena elektrolytickou redukcí.

I.B Oxidační stav II
Ve vodných roztocích manganatých solí nacházíme růžový ion [Mn(H2O)6]2+, stálý

v kyselém a neutrálním prostředí. V zásaditém prostředí vzniká nerozpustný bílý Mn(OH)2,
který se rychle oxiduje na tmavě hnědý hydratovaný oxid manganitý Mn2O3.xH2O.Většina
manganových solí je ve vodě dobře rozpustná.

Oxid manganatý MnO

Lze připravit redukcí vyšších kysličníků manganu vodíkem nebo kysličníkem uhelnatým,
anebo žíháním uhličitanu manganatého v proudu vodíku nebo dusíku viz. rov.22,23. V jemně
rozptýleném stavu se snadno oxiduje. Je ve vodě prakticky nerozpustný, v přírodě se
vyskytuje (vzácně) jako manganosit.
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Hydroxid manganatý Mn(OH)2

Vylučuje se z roztoků manganatých solí po přidání alkalického louhu jako bílá sraženina,
která na vzduchu rychle hnědne (oxiduje), rov.24. Vodným amoniakem se sráží jen neúplně,
za přítomnosti amonných solí se podle okolností nesráží vůbec. V přírodě se někdy vyskytuje
v podobě bílých průsvitných lístků jako pyrochronit. Za přístupu vzduchu zvolna hnědne
(oxiduje) a může postupovat přes intermediální kysličníky nebo jejich hydráty až ke
kysličníku manganičitému MnO2. Rozpouští se v kyselinách za vzniku růžových
manganatých solí.
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Chlorid manganatý MnCl2
Lze získat působením suchého chlorovodíku na MnO2, MnCO3 nebo Mn za žáru nebo

spálením kovového manganu v proudu chloru. Příprava hydratovaného chloridu MnCl2.4H2O
se nejjednodušeji děje rozpouštěním MnCO3 v kyselině chlorovodíkové a odpařením pod
58°C. Ve vodě je dobře rozpustný.

Síran manganatý MnSO4

Patří k nejstálejším sloučeninám manganu. Vzniká odkouřením téměř všech sloučenin
manganu s H2SO4. Bezvodý je téměř bílý, z vodného roztoku lze získat růžový hepta, penta,
tetra a monohydrát. Vyrábí se buď reakcí burelu s horkou koncentrovanou kyselinou sírovou,
nebo jeho žíháním s bezvodým FeSO4. Je výchozí látkou pro přípravu řady jiných sloučenin
manganu. Používá se k tisku tkanin.



Uhličitan manganatý MnCO3

Reakcí manganatých iontů s rozpustnými uhličitany vzniká Mn(OH)CO3. Sráží-li se však
roztok manganaté soli nasycený CO2, hydrogenuhličitanem sodným, vzniká MnCO3.H2O jako
bílý, ve vodě nerozpustný prášek, který se varem rozkládá na MnO+CO2. Žíháním MnCO3 na
vzduchu přechází na Mn3O4 v proudu kyslíku na Mn2O3.

Dusičnan manganatý Mn(NO3)2

Z roztoku MnCO3 ve zředěném HNO3 krystalizuje za obyčejné teploty jako hexahydrát,
nad 25°C nebo z roztoků obsahujících přebytek HNO3 jako trihydrát. Ve vodě se rozpouští za
značného vývoje tepla. Mírným zahříváním s kysličníkem dusičným jej lze zcela odvodnit.

Fosforečnan manganatý Mn3(PO4)2 . 7 H2O

Vylučuje se jako bílá vločkovitá sraženina z neutrálních roztoků manganatých solí
nadbytkem Na2HPO4. Krásně krystalizující podvojnou sůl fosforečnan manganato-amonný,
hedvábně lesklé krystalky, lze srážet z roztoků manganatých solí přidáním chloridu amonného
a malého množství amoniaku. Termickým rozkladem vzniká difosforečnan.

Sulfid manganatý MnS

Vzniká srážení roztoku manganaté soli roztokem (NH4)2S nebo Na2S jako pleťově
zabarvená sraženina, která delším stáním v reakčním roztoku přechází na stálejší zelenou
formu. Pleťový MnS na vzduchu hnědne (oxiduje).

I.C Oxidační stav III
Tyto sloučeniny nejsou ve vodném roztoku stálé a podléhají disproporcionaci. Mangan

v tomto oxidačním stavu vytváří jen malé množství jednoduchých převážně hnědočervených
sloučenin.

Oxid Manganitý Mn2O3

V přírodě se vyskytuje jako nerost braunit s hnědočernou barvou. Uměle lze připravit jako
černý amorfní prášek zahříváním MnO2 na vzduchu za teploty 530-940°C nebo žíháním
Mn(II) soli na vzduchu. Při zahřívání nad 940°C nebo v kyslíku nad 1090°C se odštěpuje
Mn2O3 a kyslík nebo Mn3O4 a kyslík. Mn3O4 má strukturu spinelu. Při zahřívání v proudu H2
se Mn2O3 od teploty 230°C redukuje nejprve na Mn3O4 a ten se pak nad teplotou 300°C
redukuje na zelený MnO.

Rozpouštěním Mn2O3 v kyselinách vznikají podle zvolené kyseliny a teploty buď soli
manganité, nebo dochází k disproporcionaci za vzniku soli manganaté a MnO2, viz rov.25:
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Hydratovaný oxid manganitý Mn2O3.H2O

V přírodě se vyskytují jako červenohnědý nerost manganit, je izomorfní s goetitem
FeO(OH) a diasporem AlO(OH). Hydráty připravené srážením z vodných roztoků
a vysušením svým složením odpovídá manganitu. MnO(OH) získaný oxidací MnCl2
chromovým vápnem se užívá jako textilní a malířská barva.



Chlorid manganitý MnCl3
Existuje jen ve formě vodného temně hnědého roztoku jako nestálá sloučenina. V pevném

stavu se dají ochlazením izolovat komplexy M2
I[MnCl5] po přidání alkalických chloridů.

Síran manganitý Mn2(SO4)3

Ze studeného roztoku Mn2O3 ve zředěné H2SO4 vykrystalizuje červený Mn2(SO4)3.H2SO4.
Roztok Mn2(SO4)3 tvoří s alkalickými sírany určité komplexy a také kamence.

I.D Oxidační stav IV
Jednoduchých sloučenin Mn(IV) je známo jen několik. Samotné soli jsou nestálé, ale

stálejší jsou od nich odvozené komplexy.

Oxid manganičitý MnO2

Jako burel je nejdůležitějším nerostem manganu, protože se vyskytuje téměř ve všech
kovech a proto se převážně používá v metalurgii. Má oxidační účinky a sám se redukuje na
Mn(II). S SO2 poskytuje ve vodném roztoku dithionan manganatý. Je možné jej připravit
mírným zahříváním Mn(NO3)2 jako šedou až šedočernou látku, nerozpustnou ve vodě
a špatně rozpustnou v kyselinách, viz rov.26. Působí katalyticky na rozklad H2O2 (bez
přítomnosti kyselin), viz rov.27:
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S koncentrovanou H2SO4 reaguje až za horka nejprve na Mn2(SO4)3, který se pak déle
rozkládá až na MnSO4, viz rov.28,29:
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Hydratovaný oxid manganičitý MnO2.xH2O

Vzniká zpravidla jako hnědá, někdy načernalá látka, oxidací manganitých solí nebo
redukcí manganů nebo redukcí manganistanů probíhající v zásaditém roztoku. Z roztoků silně
okyselených kyselinou dusičnou se dá mangan vyloučit elektrolyticky na anodě jako
hydratovaný kysličník manganičitý. Celkově má tedy kysličník manganičitý amfoterní
charakter. Protože je však málo rozpustný, projevuje se jeho kyselý i bazický charakter jen
slabě.

Manganičitany

MnO2 se tavením slučuje s oxidy jiných kovů ve velmi rozmanitých poměrech za vzniku
tzv. manganistanů. Např. s CaO se z tavenin vylučují CaO.xMnO2 (x = 1-5).

I.E Oxidační stav V
Tavením MnO2 s uhličitanem a dusičnanem alkalického kovu vznikají modré

manganičnany. Při styku s kyslíkem se lehce oxidují, v kyselém prostředí se disproporcionují.



I.F Oxidační stav VI
V čistém stavu jsou známy pouze tmavě zelené manganany alkalických kovů M2

I MnO4.
Vznikají tavením MnO2 s alkalickými hydroxidy za přívodu vzduchu, alkalicko-oxidačním
tavením MnCl2 se sodou a ledkem nebo redukcí roztoku KMnO4 roztokem KOH. Manganany
jsou stálé jen v silně zásaditém prostředí a snadno se rozkládají vodou nebo kyselinami za
vzniku MnO2.

I.G Oxidační stav VII

Oxid manganistý Mn2O7

Tvoří těžký zelenohnědý olej, vznikající působením koncentrované kyseliny sýrové na
KMnO4, viz rov.30. Za obyčejné teploty jej lze na suchém vzduchu uchovávat delší dobu beze
změny. Při zahřátí na 95°C vybuchuje za vzniku MnO2, viz rov.31.
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Manganany MI MnO4

Jsou to fialové látky vykazující silné oxidační vlastnosti. Výborně rozpustné jsou
trihydráty. Nejdůležitějším je středně rozpustný KMnO4, který se technicky vyrábí anodickou
oxidací K2MnO4. Starší postupy využívaly jako oxidačního činidla chloru v alkalickém
prostředí nebo samovolné disproporcionace vodného roztoku K2MnO4 v přítomnosti CO2,
který váže uvolňující se KOH, viz rov.32, 33:
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Manganistany se jako silná oxidační činidla redukují v silně kyselém prostředí na Mn2+,
ve slabě kyselém či neutrálním na MnO2, viz rov.34,35:
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V alkalickém prostředí se redukují na manganany (delším stáním až na MnO2), viz rov.36.
Zahřátím do slabě červeného žáru se rozkládají za vzniku O2,viz rov.37:
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KMnO4 se užívá v analytické chemii, je výborným oxidačním činidlem v organických
syntézách, je dezinfekčním prostředkem, užívá se k bělení, jako mořidlo, v tiskařství, při
úpravě pitné vody a v dalších odvětvích.


