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CHARAKTERYSTYKA MANGANU I JEGO ZWIĄZKÓW  
NA RÓŻNYCH STOPNIACH UTLENIENIA  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MANGANIANU(VII) POTASU

CHARACTERISTICS OF MANGANESE AND ITS COMPOUNDS  
AT VARIOUS DEGREES OF OXIDATION WITH PARTICULAR REFERENCE  

TO POTASSIUM MANGANATE(VII)

Jakub Kołomański, Cezary Wegenko

ABSTRACT

The chemical element manganese discovered in 1774 occurs naturally as a component of many minerals. It is a metal which shows 
amphoteric properties. Manganese forms many chemical compounds, in which it occurs in oxidation states II, III, IV, VI and VII. 
The most important of these compounds are Manganese (II) oxide, Manganese (II) hydroxide, Manganese (IV) oxide and potassium 
permanganate. Potassium permanganate shows particularly interesting properties. 
Manganate (VII) potassium can be used as a powerful oxidant in oxidation and reduction processes in all environments. In the acidic 
environment, potassium manganate (VII) passes from the violet mno4- acidic acid to the colorless mn2+ alkaline ion. In an alkaline 
environment, violet ions of mno4- convert to green ions mno4 2- of an acidic nature. In the neutral solution, manganese ions (VII) 
turn into a brown precipitate of the mno2 formula.
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Historia

Choć istnienie nowego pierwiastka zasugerował 
Carl Wilhelm Scheele dopiero w roku 1774, niektóre 
rudy manganu były znane już w starożytności, gdzie 
używano ich do wyrobu żelaza i barwienia szkła. Me-
taliczny mangan jako pierwszy został wyizolowany  
z próbki piroluzytu przez Johana Gottlieb Gahna (Kem-
mitt, Peacock 1973).

Charakterystyka

Mangan jest pierwiastkiem 4 okresu i 7 grupy ukła-
du okresowego o liczbie atomowej Z = 25 i masowej  
A = 24. Wykazuje charakterystyczne właściwości fizyczne  
i chemiczne (tab. 1). Jest dwunastym najbardziej rozpo-
wszechnionym pierwiastkiem na kuli ziemskiej. Tworzy 
liczne minerały, z których największe znaczenie prak-
tyczne mają: piroluzyt MnO2, braunit 3Mn2O3*MnSiO3, 
manganit MnO*OH i hausmanit Mn3O4 (Bielański 2013).

W przyrodzie występuje wyłącznie izotop manganu 
55Mn. Wszystkie pozostałe (np. 52, 53, 54, 55, 56) są 

Acta Juvenum vol. 3: s. 103-108, 2018
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie

im Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
w Kielcach



104

otrzymywane sztucznie i są promieniotwórcze.
Mangan jest metalem o srebrzystoszarej barwie, 

kruchym i reaktywnym. Rozpuszcza się w kwasach, 
wykazuje właściwości amfoteryczne oraz tworzy bar-
dzo wiele związków nieorganicznych i organicznych.

W związkach tych występuje na: II, III, IV, VI i VII 
stopniu utlenienia (Starek 2012).

Tabela 1. Właściwości fizyczne i chemiczne manganu (Bie-
lański 2013)
Table 1. Physical and chemical properties of manganese

Symbol chemiczny Mn
Konfiguracja elektronowa (el.
wal.) 3d54s2

Względna masa atomowa 54.938045
Temperatura topnienia [K] 1517
Gęstość [g*cm -3] 7,44
Elektroujemność 1,60
Promień atomowy [pm] 127
Potencjał standardowy Mn/Mn2+ -1,18

Otrzymywanie

Mangan otrzymywany jest w reakcjach redukcji 
tlenków metalicznym glinem:

3Mn3O4 + 8Al = 4Al2O3
A także w procesie elektrolizy soli manganu roz-

puszczalnych w wodzie (MnCl2 lub MnSO4).

Zastosowanie

Zdecydowaną większość rud manganu przerabia się 
na żelazomangan zawierający od 30–90% Mn, który 
znajduje zastosowanie w hutnictwie żelaza. Stop ten 
stosuje się także do odtleniania stali podczas jej wyto-
pu. Mangan stosowany jest jako utleniacz w procesach 
metalurgicznych, do wyrobu stopów z żelazem, cyn-
kiem i miedzią (Gać i in. 2009)

Związki manganu na różnych stopniach utlenienia

Pełna konfiguracja elektronowa atomu manganu ma 
następującą postać:

25Mn 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 
Mangan posiada 7 elektronów walencyjnych, któ-

rych stan kwantowy opisany jest pięcioma orbitalami 
atomowymi 3d i orbitalem 4s. Jego najważniejszymi 
stopniami utlenienia są: II, III, IV oraz VII:

II – to najtrwalszy stopień utlenienia manganu, na 
którym występuje on w postaci jonów prostych Mn2+. 
W roztworach wodnych o dużym stężeniu przyjmują 

one barwę określaną mianem bladoróżowej.
MnO tlenek manganu(II) jest ciałem stałym barwy 

żółtozielonej lub szarozielonej, trudno rozpuszczalnym 
w wodzie. Jest tlenkiem zasadowym. Otrzymywany 
jest przemysłowo z tlenku manganu(IV) poprzez re-
dukcję wodorem, tlenkiem węgla lub metanem w wy-
sokich temperaturach (ponad 800oC) (Patnaik 2003).

Mn(OH)2 wodorotlenek manganu(II) jest białym 
ciałem stałym. W obecności tlenu atmosferycznego 
utlenia się do brunatnego hydratu tlenku manganu(IV). 
Właściwość tę wykorzystuje się do oznaczania ilości 
tlenu rozpuszczonego w wodzie (Bielański 2013).

Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie (Ir = 2,2*10-13). 
W reakcjach z kwasami tworzy sole manganu(II) (Dur-
rant 1965).

III – związki manganu(III) wykazują tendencję do 
dysproporcjonowania na związki manganu(II) i man-
ganu(IV) (Bielański 2013).

Mn2O3 tlenek manganu(III) występuje naturalnie 
jako minerał zwany braunitem. Należy do grupy tlenków 
zasadowych. Tworzy czarne kryształy. Nie rozpuszcza 
się w wodzie, etanolu i acetonie. Można otrzymać go 
poprzez rozkład termiczny tlenku manganu(IV).

IV – związki manganu(IV) są nietrwałe w roztwo-
rach wodnych.

MnO2 tlenek manganu(IV) jest czarnym ciałem sta-
łym, wykazującym właściwości amfoteryczne. Natu-
ralnie występuje jako piroluzyt. Jest także składnikiem 
braunsztynu – jednej z najważniejszych rud manganu. 
Związek ten można otrzymać w wyniku rozkładu ter-
micznego azotanu(V) manganu(II).

VII – związki manganu na VII stopniu utlenienia 
zostały omówione szczegółowo poniżej.

Manganian(VII) potasu (KMnO4) – zwany daw-
niej nadmanganianem potasu, otrzymuje się za po-
mocą elektrolitycznego utleniania manganianu(VI), 
K2MnO4.

MnO4
2- – e-= MnO4

-

Sól ta krystalizuje w postaci ciemnofioletowych 
kryształów, rozpuszczających się niezbyt obficie w wo-
dzie (6,5 g KMnO4 w 100 ml H2O), przy czym roztwór 
ma intensywne zabarwienie różowofioletowe. Manga-
nian(VII) potasu ma bardzo silne działanie utleniają-
ce. W roztworach słabo zasadowych ulega redukcji do 
manganu(IV) (Bielański 2013).

W temperaturze ok. 240oC rozkłada się z wydziele-
niem tlenu:

2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2
Ma właściwości utleniające. Reakcja silnie zależy 

od pH roztworu. W roztworach kwaśnych ulega reduk-
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cji do bezbarwnego lub bladoróżowego roztworu man-
ganu(II):

MnO4
-  + 8H+ + 5e- → Mn2

+ + 4 H2O
W roztworach słabo zasadowych i neutralnych re-

dukuje się do tlenku manganu(IV) (braunsztynu), który 
wydziela się z roztworu w postaci brązowego lub bru-
natnego osadu:

MnO4
- + 2 H2O + 3e- →  + 4OH−

Natomiast w roztworach silnie zasadowych reduku-
je się do zielonego manganianu:

MnO4
- + e- → MnO4

2-

Manganian(VII) potasu można otrzymać wieloma 
sposobami. Główne sposoby to:
K2O + M2O7 ---->2 KMnO4 
M2O7 + 2KOH---->2 KMnO4 + H2O
NH4MnO4 + KOH => KMnO4 + NH2 + H2O
 KOH + HMnO4 ----> KMnO4 + H2O

KMnO4 jest związkiem jonowym, który w swojej 
budowie zawiera także wiązania kowalencyjne spola-
ryzowane. Kształt cząsteczki jest tetraedryczny (ryc. 1), 
ponieważ atom centralny ma hybrydyzacje sp3.

Ryc. 1. Tetraedryczny kształt cząsteczki 
Fig. 1. Tetrahedral shape of the molecule
Źródło/Source: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-060b3d 
1cdb606ed8c9385614856e6107-c.

Zastosowanie

Ze względu na trwałość, łatwość manipulacji i silne 
własności utleniające nadmanganian potasu wykorzy-
stywany jest powszechnie w rozmaitych dziedzinach.

Stosowany jest jako utleniacz w wielu reakcjach 
chemicznych, szczególnie w chemii organicznej (Sur-
giewicz 2012).

Roztwór nadmanganianu potasu jest stosowany  
w analizie chemicznej do wykrywania jonów redu-
kujących, takich jak: tiocyjaniany (rodanki, SCN−), 
bromki, azotyny. Roztwór ten jest również stosowa-
ny w analizie ilościowej, do miareczkowania – jest to 
manganianometria.

Mieszanina nadmanganianu potasu z glicerolem 
ulega samozapłonowi (Gać i in. 2009). Zjawisko to 
wykorzystywane jest do rozpalania ognia w trudnych 

warunkach (np. w podręcznych zestawach ratunko-
wych) oraz do inicjacji termitu.

Nadmanganian potasu ma silne własności bakterio- 
i grzybobójcze. Roztwór 0,05% stosuje się do przemy-
wania skóry, ran i owrzodzeń, a roztwór 0,025% do 
płukania jamy ustnej (Patnaik 2003).

Używany jest jako środek do wytwarzania tlenu  
w reakcji z wodą utlenioną lub w wyniku silnego 
ogrzania. Można go także wykorzystać do otrzymywa-
nia chloru w reakcji z kwasem solnym.

Fot. 1. Redukcja manganianu(VII) potasu; od lewej: próba 
kontrolna, środowisko obojętne, środowisko kwaśne, środo-
wisko zasadowe (fot. J. Kołomański, C. Wegenko)
Photo 1. Reduction of potassium Manganese(VII); from the 
left: control test, neutral environment, acidic environment, 
alkaline environment (photo. J. Kołomański, C. Wegenko)

Wykorzystanie właściwości utleniających

KMnO4 jest wyjątkowym związkiem nie tylko pod 
względem zdolności utleniających, ale także barwy 
tworzonego roztworu i jej wyraźnej zmiany w trakcie 
reakcji. Dzięki takim właściwościom możliwe stało 
się jego zastosowanie w analizie niektórych związków 
organicznych. Szczególnie cenna dla analizy spek-
trofotometrycznej UV-VIS jest reakcja prowadzona  
w środowisku alkalicznym, ze względu na powstający 
zielony K2MnO4. Jako przykład zostanie opisana meto-
da oznaczania nikotyny, a także oznaczanie chlorofe-
noli w wodach naturalnych.

Oznaczanie nikotyny

Nikotyna jest związkiem występującym w liściach 
tytoniu. To bezbarwna, oleista i higroskopijna ciecz, 
która należy do najbardziej toksycznych alkaloidów.  
Z tego powodu konieczna jest stała kontrola jej zawartości  
w dostępnych dla każdego papierosach. W tym celu 
opracowano metodę spektrofotometryczną, opartą na 
reakcji nikotyny z KMnO4 w obecności NaOH (ryc. 2).
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Powstały K2MnO4 jest rozpuszczalny w wodzie 
i absorbuje promieniowanie o długości 620 nm. Za-
kres liniowości mieści się w zakresie 0,1–7,5 mg/ml,  
a granica wykrywalności wynosi 0,08 µg/ml (Bielański 
2013). Jest to szybka i prosta metoda oznaczania niko-
tyny, o wystarczającej czułości. Dzięki właściwościom 
KMnO4 nie jest konieczne stosowanie wielu kosztow-
nych odczynników.

N

N

CH3

H

KMnO4

NaOH
N

COOH

+    K2MnO4

Oznaczanie chlorofenoli w wodach naturalnych

Ilościowe, spektrofotometryczne oznaczanie zawar-
tości chlorofenoli w wodach naturalnych i próbkach 
gleby (Starek 2012) możliwe jest przy zastosowaniu 
reakcji utleniania tych związków za pomocą KMnO4. 
Można także oszacować szybkość tej reakcji przy za-
stosowaniu odpowiedniej substancji chłodzącej, np. 
siarczanu (IV) sodu. W tym celu do kuwety z wod-
nym roztworem K2MnO4 należy dodać niewielką ilość 
chlorofenolu i w trakcie trwania reakcji przeprowadzić 
pomiary spektrofotometryczne w zakresie długości fali 
400–700 nm [2]. Produktem ubocznym reakcji jest tle-
nek manganu (IV):
C6H3Cl2OH/C6H3ClOH + KMnO4 → CO2 + KCl + H2O 
+ MnO2

Jest to reakcja pseudo-pierwszego rzędu w odnie-
sieniu do reduktora [2]. Aby oznaczyć zawartość chlo-
rofenoli w próbkach, sporządza się dla nich i KMnO4 
krzywą kalibracyjną, stosując roztwory wodne o pH = 
5,7. Następnie przeprowadza się reakcję utleniania i po 
odwirowaniu MnO2 dokonuje się pomiaru pozostałego 
chlorofenolu przy pH = 12 (Starek 2012). Przez odpo-
wiednie porównanie z krzywymi kalibracyjnymi uzy-
skuje się wartość jego stężenia. Z podanego przebiegu 
reakcji wynika, że bardzo trujące i niebezpieczne związ-
ki przeprowadzono za pomocą KMnO4 w mieszaninę 
produktów o dużo mniejszej szkodliwości dla środo-
wiska naturalnego. Dzięki temu, że reakcja przebiega 
w szerokim zakresie pH, stała się podstawową metodą 
rekultywacji wód podziemnych.

Ryc. 2. Reakcja nikotyny z KMnO4 w obecności NaOH (Pat-
naik 2003)
Fig. 2. Reaction of the nicotine with KMnO4 in presence of 
NaOH

Efektowny KMnO4

KMnO4 jest związkiem idealnym do przeprowadza-
nia pokazowych reakcji chemicznych, zachęcających 
do bliższego poznawania chemii. Niektóre z nich, pro-
wadzone nawet z niewielką ilością substratów, charak-
teryzują się wysoką energetycznością. Można zatem na 
ich przykładzie pokazać jak ważna jest rozwaga przy 
pracy z substancjami chemicznymi. 

KMnO4 jako utleniacz w różnych środowiskach.
Odczynniki:
roztwór KMnO4, siarczan (IV) sodu, woda desty-

lowana, stężony kwas siarkowy (VI), zasada sodowa.
Przebieg doświadczenia:
Do trzech próbówek dodano stałego siarczanu (IV) 

sodu, a następnie do pierwszej wodę destylowaną, dru-
giej – zasadę sodową, a do trzeciej stężony kwas siar-
kowy (VI). Do każdej z nich wlano kilka kropli roz-
tworu KMnO4.

Obserwacje:
W probówce zawierającej wodę destylowaną i Na2SO3 

powstał drobny brunatny osad, a fioletowy roztwór od-
barwił się. W probówce z zasadą sodową i Na2SO3 nastą-
piła zmiana barwy z fioletowej na zieloną. W próbówce  
z kwasem siarkowym i Na2SO3 fioletowy roztwór KMnO4 
całkowicie się odbarwił.

Wnioski: 
W probówkach tych zachodzą następujące reakcje:

2 MnO4
- + 3 SO3

2- +8 H2O →2 MnO2 + 3 SO4
2- + 2 OH-  (1)

2 MnO4
- + SO3

2- + 201 → 2 MnO4
2- +SO4

2- +H2O     (2)
2 MnO4

- + 5 SO3
2- + 6 H+ → 2 Mn2+ + 5 SO4

2- + 3 H2O  (3)

„Burza w zlewce”

Odczynniki:
stężony kwas siarkowy (VI), etanol, kryształki 

KMnO4.
Przebieg doświadczenia: 
Do małej zlewki wkropiono ok. 3 cm stężonego 

kwasu siarkowego i do niego powoli wkroplono taką 
samą ilość alkoholu etylowego, tak aby powstały wy-
raźnie dwie warstwy. Następnie wsypano szczyptę 
KMnO4.

Obserwacje: 
Na granicy warstw po dodaniu kryształku KMnO4 

powstaje ciemna mgiełka, w której widoczne są iskry 
przypominające uderzenia piorunów w czasie burzy.

Wnioski: 
Jest to reakcja utleniania etanolu zachodząca we-

dług równania:
4 MnO4 + 5 CH3CH2OH +12 H+ → 5 CH3COOH +  
4 Mn2+ + 11 H2O  (4)
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 „Lampa Aladyna”

Odczynniki: 
nadtlenek wodoru 30%, kryształki KMnO4.
Przebieg doświadczenia: 
Kolbę miarową wypełniono do ok. 50% objęto-

ści 30% nadtlenkiem wodoru i wrzucono kryształek 
KMnO4.

Obserwacje: 
W kolbie miarowej powstał biały dym, który uwal-

niając się przez wąską szyjkę kolby, oplatał jej ze-
wnętrzne ścianki, przypominając bajkowego Dżina 
wydostającego się z lampy.

Wnioski: 
Jest to reakcja utleniania H2O2 do tlenu. Przebiega 

z efektem egzoenergetycznym, a uwolnione ciepło po-
woduje powstawanie pary wodnej, tworzącej z tlenem 
biały dym.
2 MnO4

- + H2O2 – 2 MnO2 + 2 O2 + 2 OH-     (5)
Ciekawą wersję tej reakcji można uzyskać poprzez 

zmieszanie nadtlenku wodoru z niewielką ilością płynu 
do mycia naczyń. Dzięki temu zabiegowi po dodaniu 
KMnO4 tworzy się efektowna gęsta piana.

Samozaplon

Odczynniki:
 kryształki KMnO4, gliceryna.
Przebieg doświadczenia: 
W moździerzu lekko utarto kryształy KMnO4, a na-

stępnie polano je kilkoma kroplami gliceryny.
Obserwacje: 
Z moździerza na początku uwalniał się dym, a po 

krótkiej chwili powstał płomień.
Wnioski: 
Reakcja utleniania gliceryny za pomocą KMnO4, 

jest silnie egzoenergetyczna o czym świadczy po-
wstawanie pary wodnej i ognia. Zachodzi ona zgodnie  
z równaniem:
14 MnO4 + 3 CH2CHCH2(OH)3 → 9 CO2 + 5 H2O +  
14 MnO2 +14 KOH

Podsumowanie i wnioski

Niezwykłe właściwości KMnO4, które sprawiły, że 
stał się jednym z najpopularniejszych odczynników 
stosowanych w pracy laboratoryjnej, przemyśle i życiu 
codziennym:

• Wysoki potencjał utleniania dla jonu MnO4
- w śro-

dowisku kwaśnym oraz zmniejszanie się jego wartości 
wraz ze wzrostem pH. Dzięki temu możliwa jest kon-
trola procesu utleniania przy użyciu KMnO4.

• Widoczna zmiana intensywnie fioletowej barwy 
roztworu KMnO4 po każdym przejściu manganu na 
niższy stopień utlenienia.

• Jest tanim odczynnikiem i łatwo dostępnym o wy-
sokiej czystości.

• Odpowiednio przygotowany roztwór KMnO4 
przeznaczony do analizy ilościowej, przechowywany 
w ciemnej butelce, długo zachowuje swoje miano, co 
znacznie przyspiesza i ułatwia analizę.

• Produkty uboczne powstałe po reakcji z KMnO4 
nie są szkodliwe dla zdrowia, a mogą zostać ponownie 
utlenione do KMnO4.

Wszystkie te właściwości KMnO4 zostały wykorzy-
stane m.in. do:

• Utleniania związków organicznych zgodnie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju.

• Opracowania wielu metod oznaczeń analitycz-
nych substancji organicznych i nieorganicznych, za 
pomocą spektrometrii UV-VIS oraz bardzo czułej ana-
lizy przepływowo-wstrzykowej z detekcją chemilumi-
nescencyjną.

• W dziedzinie ochrony środowiska KMnO4 służy 
do rekultywacji wód podziemnych. Bierze udział w 
procesie uzdatniania wód infiltracyjnych i oczyszcza-
nia ścieków.

• Jest stosowany w przemyśle papierniczym, jako 
środek bielący i poprawiający jakość miazgi papierni-
czej. Natomiast w przemyśle tekstylnym aktywuje pro-
ces wybielania bawełny.

• W medycynie pełni rolę środka antyseptycznego.
• KMnO4 jest związkiem o niepowtarzalnych wła-

ściwościach i wszechstronnym zastosowaniu.
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STRESZCZENIE

Pierwiastek mangan, odkryty w roku 1774, wy-
stępuje w przyrodzie w postaci licznych minerałów. 
Jest metalem wykazującym właściwości amfoterycz-
ne. Znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle me-
talurgicznym. Mangan tworzy wiele związków che-
micznych, w których występuje na II, III, IV, VI i VII 
stopniu utlenienia. Do najważniejszych z nich zaliczyć 
można tlenek manganu (II), wodorotlenek manganu 
(II), tlenek manganu (IV), manganian(VII) potasu. 
Szczególnie interesujące właściwości wykazuje Man-
ganian(VII) potasu. Manganian(VII) potasu może być 
używany jako mocny utleniacz w procesach utleniania 
i redukcji we wszystkich środowiskach. W środowi-
sku kwaskowym manganian(VII) potasu przechodzi 
z fioletowego z jonu mno4- o charakterze kwasowym 
na bezbarwny jon mn2+ o charakterze zasadowym.  
W środowisku zasadowym fioletowe jony mno4- prze-
chodzą na zielone jony mno4 2- o charakterze kwasowym.  
W roztworze obojętnym jony manganianowe(VII) 
przechodzą w brunatny osad o wzorze mno2.


