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1.BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

A permanganátkémia legrégebbi tudományos forrásának Glauber [1] monográfiáját
tekinthetjük. A szerző piroluzit ásvány (MnO2) levegőn végzett kálilúgos ömlesztése során
nyert tömb vízben való feloldásával egy sötétlila folyadékot kapott, amely mai ismereteink
szerint az első permanganátsó oldata volt. A szilárd kálium-permanganátot Chevillot és
Edwards [2], a permangánsavat Forchhammer [3] állította elő először.

1.1. A permanganátok kémiájának fejlődése és megoldatlan problémái
Az első lépések után a
fejlődésnek indult,
kiemelt

permangánsav és sóinak kémiája rohamos

számos egyszerű és komplex vegyületet állítottak elő, ezen belül a

oxidációképességű

permangánsav

tulajdonságainak

vizsgálata,

illetve

az

elektrokémiai módszerek fejlődésével és a felhasználási területek egyre növekvő számával a
kálium-permanganát kémiájának vizsgálata volt fontos kutatási terület [4-7]. A kezdeti – és
részben a jelenlegi - permanganátkémia egyik jelentős problémája a tiszta vegyületek
előállítása. Számos kereskedelemben kapható permanganátsó erősen szennyezett (néha
alig több mint 8-10 % volt a tényleges permanganátsó tartalom [8]). Tipikus a bomlásból
eredő mangán-dioxid jelenléte, amely katalitikus hatásánál fogva befolyásolja a kiindulási só
reakcióképességét [9]. Néhány esetben azonosítatlan, a termék tulajdonságait befolyásoló
szennyezők kísérik az előállítani kívánt vegyületet [10]. Számos esetben a víztartalomról is
ellentmondó

információk

láttak

napvilágot

(pl.

a

réz-permanganát

esetében

a

kristályvíztartalomra 2, 4, 6, 7 és 8 értéket is megadtak [11]). Néhány esetben az előállítani
szándékozott és az előállított vegyület nem volt ugyanaz. Tipikus példa erre a
[Cu(bipy)2](MnO4)2-nek

szintetizált

és

BBCP

(BBCP=bis(2,2’-bipyridine)copper(II)

permanganate) néven ismert [12] valójában [Cu(bipy)Cl](MnO4) összetételű vegyület1, amely
számos szerves kémiai reakcióban kiváló és szelektív oxidálószerként kerül felhasználásra
[12,13]. Mivel mólonként egy permanganát egyenértékkel oxidál, viszont az előállításához
két mól permanganát-ionból indultak ki, így azt valószínűsítették, hogy a másik
permanganát-ion egy kisebb reakcióképességű, feltételezhetően a komplexen belüli
koordinált formában van a vegyületben ([Cu(bipy)2(MnO4)](MnO4)) jelen [13]. Ezzel szemben
a valóság az, hogy a vegyületben mólonként csak egy permanganát-ion van, amely nem is
1

A [Cu(bipy)2Cl]MnO4 összetételt a [Cu(bipy)2MnO4](MnO4) összetételűnek és
szerkezetűnek vélt komplex elemeanalízise (klorid-, réz- és permanganát-ion és CHN
elemzés) alapján állapítottam meg.
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oxidálhat több mint egy permanganát egyenértékkel. A szerves oldószerekben nem oldódó
permanganátvegyületek gyenge és szelektív oxidálószerekként hatnak [6,12-14], és számos
katalizátorként használt fém-mangán-oxid kompozit kiindulási anyagai [15], így előállításuk,
fizikai-kémiai tulajdonságaik, szerves kémiai reakcióik és termikus bomlásuk, valamint redox
reakcióik a gyakorlati élet számára fontos új információkat hordoznak. Az elérhető adatokban
talált hiányosságok és ellentmondások, illetve a gyakorlati igények indokolták nagy
tisztaságú permanganátsók előállítását illetve az előállított anyagok összetételének,
szerkezetének és tulajdonságainak részletes vizsgálatát.
A szakirodalom áttanulmányozása és számos kísérleti módszer kipróbálása arra a
felismerésre vezetett, hogy a nagy tisztaságú permanganátsók előállításához az

ismert

eljárások módosítása illetve új szintézismódszerek kidolgozása szükséges.

1.2 Az egyszerű és komplex permanganátok kémiájának rövid áttekintése
A permanganátok a mangánt a +7 oxidációs állapotban tartalmazó permangánsav
(HMnO4) sói. A legismertebb, ipari méretekben is gyártott kálium-permanganáton (KMnO4)
kívül számos más egyszerű és komplex permanganátsót állítottak elő, többek között az
ónium-vegyületek permanganátjait [3-5, 16-18]. Utóbbiak közül említésre méltóak a szerves
oldószerekben jól oldódó és szerves oxidációs reakciókban használatos tetraalkilammónium-, tetraalkil-foszfónium- illetve imínium-só típusú permanganátok [16], illetve az
ioncserélőkön heterogenizált permanganátok [17]. Az ónium-típusú permanganátok egy
különleges csoportját képviselik a [[Ph3PAu]3O]MnO4 [18] vegyületek. A

két illetve

háromdimenziós rácsokat alkotó kationok permanganátjai is ismertek, mint pl. az [MnO4]szodalit [19] vagy a [Cu(OH)3MnO4] [20] .
A permanganát-ion elektronszerkezetét és abból adódó tulajdonságait részletesen
vizsgálták [21], de a permanganát-anion viselkedését döntően befolyásolja a hozzá tartozó
kation kémiai természete [4,5]. Oxidálóképességük a kation természetén túl rendkívül nagy
mértékben függ a reakciókörülményektől [4-6], például az oldószertől, hőmérséklettől, vagy
a víz, mint oldószer esetében a pH-tól [5]. A már említett tetraalkil-ammóniumpermanganátok

mellett,

szerves

oldószerekben

oldható

származékként

az

alkáli-

permanganátok koronaéterekkel alkotott komplexeit [22], vagy heterogén oxidálószerként
piridin

illetve

2,2’-bipiridin

ligandumot

tartalmazó

ezüst-,

illetve

réz-permanganát-

komplexeket is használnak [12-14, 23]. A cink és magnézium-permanganát a szén-szén
kettőskötést oxidálja [24], ugyanakkor a szilárd réz(II)-permanganát a kettőskötéshez képest
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allil-helyzetben levő oxidálható funkciós csoportokat

kvantitatíve, magát a kettőskötést

azonban egyáltalán nem oxidálja [25].
A permanganátsók szerkezeti vonatkozásaiban sok hasonlóság fedezhető fel a
hasonló perrenát illetve pertechnetát sókkal, ugyanakkor reakcióképességük és stabilitásuk
között óriási különbségek vannak. A permanganátok hőbomlásának jellemző terméke az
MnO2 és az Mn3O4 [26], míg a perrenátok esetében a kationtól függően Re2O7 [27], vagy akár
fém rénium is keletkezhet [28]. Az ammóniumsók esetében a permanganátból már 100 °Con Mn2O3 [29] a pertechnetátból illetve perrenátból pedig 240 illetve 360 °C-on TcO2 illetve
ReO2 [30] képződik.
Az alkáli -permanganátok vizes oldatában, lúgos közegben, egyensúly áll fenn a
permanganát és

manganát(VI)-ionok között [31], és a reakcióelegyből az alkálifém-

manganátok szilárd állapotban izolálhatók [32]. A technetát(VI) és renát(VI) vegyületek
előállítása csak elektrokémiai úton sikerült [33]. A permanganátok a hidrogén-haloidokat (a
HF kivételével)

azonnal elemi halogénné oxidálják, míg a pertechnetátok és perrenátok

reakciója a megfelelő fém hexahalogeno-technetát(IV) és -renát(IV) vegyületeket (M’2MeX6
vagy M’’MeX6, ahol M’-alkáli és M’’-alkáliföldfém, Me=Re vagy Tc, X=Cl, Br, I) eredményezi
[34]. Az eltérő reakcióképesség oka egyrészt az oxidációs potenciálok, másrészt a
négyértékű fém-halogenidek stabilitásának különbözősége lehet.
A permanganátkémia egyik jellegzetes eleme az autokatalitikus bomlási/redox
reakciók gyakori előfordulása, amely során a bomlást illetve átalakulást a bomlási/átalakulási
folyamatban keletkező anyagok, pl. a mangán-dioxid katalizálják [9]. A permanganátkémia
egy másik jellegzetessége a permanganát-ion és a kation közötti kölcsönhatás. Ilyen
kölcsönhatás következménye az ezüst vegyértékének kérdésessége az Ag+MnO4- =
Ag2+MnO42- egyensúly [35] következtében,

vagy a Guyard reakció [36], amelyben az

Mn(MnO4)2 helyett mindig MnO2 és oxigén képződik, annak ellenére, hogy az analóg
Mn(ReO4)2 könnyen előállítható stabil vegyület [37]. A szerves vagy szervetlen oxidálható
ligandumot

tartalmazó

kationok

permanganátjainak

auto-oxidációja,

mint

pl.

a

[tetraamminréz(II)]-permanganát égése [38] vagy a benzil-trietilammónium-permanganát
bomlása [39] szintén jól ismert folyamatok.
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1.3. Célkitűzések
A permanganátok kémiájának vizsgálatához elsődleges célkitűzésem a vizsgálandó
vegyületek jó hozamú előállítására szolgáló módszerek kidolgozása volt. Ezen belül az
ammónium- és bárium-permanganátok előállítására irányuló módszerek, illetve a káliumpermanganát és az alumínium-szulfát, a kálium-permanganát és az ammónium-klorid
reakció, valamint a kálium-permanganát és a kénsav reakciójában keletkező mangánheptaoxid és ebből kapott permangánsav bázisos vegyületekkel való reakcióinak vizsgálata.
További célom volt a bárium-manganát(VI) előállítása, hidrolízisének és savas közegű
diszproporcionálódási

reakciójának

valamint

a

bárium-manganát(VI)

és

szén-dioxid

hidrotermális körülmények között végrehajtott reakciójának vizsgálata.
További célul tűztem ki az ammónium-permanganát, illetve az [Ag(NH3)2]MnO4.H2O,
az [M(NH3)4](MnO4)2 (M=Cu, Zn és Cd) valamint a [Ni(NH3)6](MnO4)2) előállítását, és az így
kapott

vegyületek

szerkezetének,

spektroszkópiás

jellemzőinek

és

termikus

tulajdonságainak, valamint a szerves anyagokkal (benzil-alkohol) szembeni oxidációs
reakcióinak vizsgálatát. Ezen belül az ammónium-permanganát IR, Raman, DSC, TG-MS és
egykristály röntgenszerkezet vizsgálatát, a [Cu(NH3)4](MnO4)2 IR, távoli IR, UV, ESR,
Raman, TG-gáztitrimetria és TG-MS, a [Zn(NH3)4](MnO4)2 IR, távoli IR,

Raman, TG-

gáztitrimetria, XRD-Rietveld és TG-MS vizsgálatok elvégzését kívánom részletesen
bemutatni.

Irodalomjegyzék az 1. fejezethez
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

Glauber, J. R., Prosperitas Germanice, 1691.
Chevillot, P.F és Edwards, W. F., Ann. Chim. Phys 1817, [2] 4, 287; 1818, [2], 8,
337.
Forchhammer, G. Ann. Phil. 1820, 16, 130; Ann. Phil., 1821, 17, 50.
A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, Mellor, J. W., Vol.
XII., Longmans, Green and Co., London-New York-Toronto, 1932.
Gmelin’s Handbuch der Anorganischen Chemie, System Nummer 56, C-2, Mangan,
Heidelberg, 1975.
Lee, D. G., The oxidation of organic compounds by permanganate ion and
hexavalent chromium, Univ. Regina, Regina, Canada, Open Court Publ. Co., 1980;
Fatiadi, A. J., Synthesis, 1987(2), 85; Singh, N., Lee, D. G., Org. Process Res. Dev.,
2001, 5, 599;
Plas, van der, H. C., Khim. Geterotsikl. Soedin., 1987, 1011; Plas, van der, H.
C.,Wozniak, M., Croat. Chem. Acta, 1986, 59, 33; Ehrich, H. J., Metalloberflaeche,
1987, 41, 531; Boll. J. E., Sludge Manage Ser., 1987, 17, 243; Fazekas, T.,
Mrakakova, M., Nagy, A., Olexava, A., Treindl, L., React. Kinet. Catal. Lett., 1990, 42,
181; Zhong, J-H., Sun, D-C., Chen, J-W., Huaxue Tongbao, 1993(4), 26; Holba, V.,
Kosicka, R., Chem. Listy, 1999, 93, 360; Masschelein, W. J., Tribune de l’Eau, 1997,
50, 3; Carbobnell, P. M. V., Martinez, R. E., Quimica e Industria (Madrid), 1996, 43,
8

[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

549; He, T-M., Li, S-C., Wujiyan Gongye, 1998, 30(1), 20-21, 26; Herbstein, F. H.,
Kapon, M., Weissman, A., J. Therm. Anal., 1994, 41, 303; Wozniak, M., Plas, van
der, H. C., Acta Chem. Scand., 1993, 47, 95.
Biel, J., Russ. J.Pharm., 1874, 97.
Elovich, S.Yu., Roginskii, S. Z. Shmuk, E. I., Izv. AN SSSR. Otdel. Khim. Nauk,
1950(5), 469; Kabanov, A. A., Zh. Fiz. Khim., 1994, 68, 1541.
Bernagau, L. H., Am. J. Pharm., 1908, 80, 221.; Müller, A., Böschen, I., Baran, E. J.,
Aymonino, P. J., Monatsch. Chem., 1973, 104, 836.
Baran, E.J., Aymonino, P.J., Monatsch. Chem., 1968, 99, 1584; Doyle, W. P.,
Kirkpatrick, I., Spectrochimica Acta, 1968, 24/A, 1495. Noureldin, N. A., Lee, D: G., J.
Am. Chem. Soc., 1982, 47, 2790; Noureldin, N. A., McConnel, W. B., Lee, D. G., Can.
J. Chem., 1984, 62, 2113; Moles, E., Crespi, M., An. Soc. Espan. Fis. Quim., 1923,
21, 305.
Firouzabadi, H., Sardarian, A. R., Naderi, M., Vessal, B., Tetrahedron, 1984, 40,
5001.; Firouzabadi, H., Naderi, M., Sardarian, A., Vessal, B., Synthesis, 1989, 378.
Mohnot, K., Sharma, P. K., Banerji, K. K., J. Org. Chem., 1996, 61, 1310; J. Ind.
Chem. Soc., 1997, 74, 12; Bohra, A., Sharma, P. K., Banerji, K. K., J. Org. Chem.,
1997, 62, 3562; Vyas, V. K., Kothari, S., Banerji,K. K., Int. J. Chem. Kinetics, 1997,
29, 9; Satsangani, B. K., Kothari, S., Banerji, K. K., J. Chem. Res (S), 1994, 208;
Transit. Met. Chem., 1995, 20, 288; Kothari, S., Proc. Ind. Acad. Sci. (chem. Sci.),
1991, 103, 747; Satsangani, B. K., Kothari, S., J. Ind. Chem. Soc., 1997, 74, 16;
Grover, A., Varshney, S., Banerji, K. K., Ind. J. Chem., 1996, 35A, 206.
Firouzabadi, H., Mottaghineiad, E., Seddighi, M., Synthesis 1989, 378; Synth.
Commun., 1989, 19, 3469; Firouzabadi, H., Vessal, B., Naderi, M., Tetrahedron Lett.,
1982, 23, 1847; Shaabani, A., Lee, D. G., Tetrahedron Letters, 2001, 42, 5833;
Chrisman, W., Blankinship, M. J., Taylor, B., Harris, C. E., Tetrahedron Letters, 2001,
42, 4775; Singh, N., Lee, D. G., Org. Process Res. Dev., 2001, 5, 599; Meciarova, M.,
Toma, S., Heribanova, A., Tetrahedron, 2000, 56, 8561; Firouzabadi, H., Seddighi,
M., Synth. Commun., 1991, 21, 211;Lee, D. G., Noureldin, N. A., J. Am. Chem. Soc.,
1983, 105, 3188; Wolfe, S., Ingold, C. F. J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 7755.
Rienacker, G., Scheve, E., Z. Anorg. Allgem. Chem., 1964, 330, 27; Ball, M. C.,
Dowen, P., Galwey, A. K. J. Mater. Chem., 1997, 7, 315; Kappenstein, C., PiraultRoy, L., Guerin, M., Wahdan, T., Ali, A. A., Al-Sagheer, F. A., Zaki, M. I., Appl. Catal.,
2002, 234A, 145.
Laraman, H., Barton, R. J., Robertson, B. E., Lee, D. G., J. Org. Chem., 1984, 49,
4509; Lee, D. G., Perez-benito, J., Can. J. Chem., 1985, 63, 1275; Lee, D. G., Brown,
K. C., Karaman, H., Can. J. Chem., 1986, 64, 1054; Martinsen, A., Songstad, J., Acta
Chem. Scand., 1977, 31A, 645; Jubert, A. H., Manca, S. G., Baran, E. J., Varetti, E.
L., Z. Anorg. Allgem. Chem., 1982, 492, 197; Leddy, B. P., McKervey, M. A.,
McSweeney, P., Tetrahedron Lett., 1980, 21, 2261;
Prabhakaran, P. V., Venkatachalam, S., Ninan, K. N., Eur. Polym. J., 1999, 35, 1743;
John, K. J., Pillai, V. N. R., J. Polym. Chem. Sect. A., Polym. Chem., 1989, 27, 2897;
Bogatyrev, V. L., Vulikh, A. I., Sokolova, S. I., Zh. Prikl. Khim., 1966, 39, 1761;
Chadwick, T. C., Anal. Chem., 1973, 45, 985; Nechai, N. A., Zvereva, M. N.,
Grekovich, T. M., Vestn. Leningrad. Gas. Univ., Ser. Fiz. Khim., 1964(4), 142; Xie, K.
H., Santasania, C. T., Krull, I. S., Neue, U., Bidlingmeyer, B., Newhart, A., J. Liq.
Chromy., 1983, 6, 2109; Kuzin, A. I., Semushin, A. M., Proskuryanov, V. A.,
Deposited Doc., VINITI No. 2647., 1978; Zh. Prikl. Khim., 1979, 52, 469; Saldadze, K.
M., Issl. Obl. Krom., Tr. Vses. Sovesch. Krom. AN SSSR., Otdel Khim. Nauk, 1950,
114; Wang, L-H., Mei, P., Huaxue Shiji, 1988, 10, 119; Konishcheva, A. S.,
Morozova, N. M., Ol’shanova, K. M., Sintez i Svoistvo Ionnoobmen. Mater., (ed.
Chmutov, K. I.), 1968, 115.
Uchida, Y., Katada, M., Sano, H., Sakai, H., Maeda, Y., J. Radioanal. Nucl. Chem.
Lett., 1985, 94, 215; Nesmeyanov, A. N., Perevalova, E. G., Struchkov, Yu. T.,
Antipin, M. Yu., Grandberg, K. I., Dyadchenko, V. P., J. Organomet. Chem., 1980,

9

[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

[33]
[34]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

201, 343; Nesmeyanov, A. N., Perevalova, E. G., Lemenovskii, D. A., Dyadchenko, V.
P., Grandberg, K. I., Izv. AN SSSR. Ser. Khim., 1974, 1661; Nesmeyanov, A. N.,
Grandberg, K. I., Dyadchenko, V. P., Lemenovskii, D. A., Perevalova, E. G., Izv. AN
SSSR. Ser. Khim., 1974, 740; Dyadchenko, V. P., Vestn. Mosk. Univ., 1976, 17, 258.
Srdanov, V. I., Harrison, W: T. A., Gier, T. E., Stucky, G. D., Popitsch, A., Gatterer,
K., Markgraber, D., Fritzer, H. P., J. Phys. Chem., 1994, 98, 4673.
Tanaka, H., Terada, S., J. Therm. Anal., 1993, 39, 1011.
Wolfsberg, M., Helmholz, L., J. Chem. Phys., 1952, 20, 837; Johnson, L. W., Hughes,
E., McGlynn, S. P., J. Chem. Phys., 1971, 55, 4476; Nakai, H., Ohmori, Y., Nakatsuji,
H., J. Chem. Phys., 1991, 95, 8287; Fenske, R. F., Sweeney, C. C., Inorg. Chem.,
1964, 3, 1105; Viste, A., Gray, H. B., Inorg. Chem., 1964, 3, 1113; Connor, J. A.,
Hillier, I. H.., Saunders, V. R., Wood, M. H., Barber, M., Mol. Phys., 1972, 24, 497.
Johansen, H., Mol. Phys., 1983, 49, 1209.
Voegtle, F., Weber, E., Angew. Chem., 1974, 86, 126; Doheny, A. J., Ganem, B., J.
Chem. Educ., 1980, 57, 308; Konar, J., Ghosh, R., Banthia, A. K., Polym. Commun.,
1988, 29, 36.
Besedin, D. V., Gulevskaya, A. V., Pozharskii, A. F., Mendeleev Commun., 2000,
150.
Wolfe, S., Ingold, C. F. J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 7755.
Lee, D. G., Noureldin, N. A., J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 3188.
Nohman, A. K. H., Zaki, M. I., Mansour, S. A. A., Fahim, R. B., Kappenstein, C.,
Thermochim. Acta, 1992, 210, 103.
Mueller, A., Christophliemk, P., Tossidis, I., J. Mol. Struct., 1973, 15, 289.
Kuzina, A. F., German, KJ. E., Spitsyn, V. I., Dokl. AN SSSR, 1987, 297, 380.
Radwan, F. M., El-Hameed, A. M. Abd, Mahmoud, M. R., Fahim, R. B., J. Therm.
Anal., 1987, 32, 883.
Vinogradov, I. V., Konarev, M. I., Zaitseva, L. L., Shepel’kov, S. V., Zh. Neorg. Khim.,
1978, 23, 177; Smith, W. T., Long, H., J. Am. Chem. Soc., 1948, 70, 354.
Stamm, H., Z. Angew. Chem., 1934, 47, 791; Schlesinger, H. I., Siems, H. B., J. Am.
Chem. Soc., 1924, 46, 1965.
Baran, E. J., Aymonino, P. J., Chem. Ber., 1968, 101, 3337; Firouzabadi, H., Ghaderi,
E., Tetrahedron Lett., 1978, 839; Erenburg, B. G., Senchenko, L. N., Boldyrev, V. V.,
Malysh, A. V., Zh. Neorg. Khim., 1972, 17, 2154; Jellinek, F., J. Inorg. Nucl. Chem.,
1960, 13, 329.
Schwochau, K., Astheimer, L., Hauck, J., Schenk, H.-J., Angew. Chem., 1974, 86,
350.
Zaitseva, L. L., Konarev, M. I., Kozhevnikov, P. B., Vinogradov, I. V., Kruglov, A. A.,
Chebotarev, N. T., Zh. Neorg. Khim., 1972, 17, 2411; Zaitseva, L. L., Konarev, M. I.,
Il’yashenko, V. S., Vinogradov, I. V., Shepel’kov, S. V., Kruglov, A. A:, Chebotarev, N.
T., Zh. Neorg. Khim., 1973, 18, 2410; Vinogradov, I. V., Konarev, M. I., Zaitseva, L.
L., Zh. Neorg. Khim., 1981, 26, 1581.
Sperka, G., Fritzer, H.P., Solid State Comm., 1988, 65, 1275; Mehne, L. F., Wayland,
B. B., J. Inorg. Nucl. Chem., 1975, 37, 1371.
Guyard, A., Bull. Soc. Chim. Fr., [2], 1864, 1, 81 és 92; [2], 1866, 6, 89.
Smith, W. T., Maxwell, G. E., J. Am. Chem. Soc., 1949, 71, 578.
Gorbunov, V. V., Shmagin, L. F., Fiz. Goreniya Vzriva, 1972, 8, 523.
Dash, S., Mishra, B. K., Int. J. Chem. Kinetics, 1995, 27, 627.

10

2. KÍSÉRLETI RÉSZ
2.1. A vegyületek szintézise
Az előállított vegyületeket IR-spektroszkópiával, röntgen-pordiffrakcióval, elemanalízissel,
titrimetriás illetve gravimetrikus módszerekkel azonosítottam.
Az ammónium-permanganát előállítása
1., A [tetraamminréz(II)]-permanganát komplex só 8 grammját 70 °C-os vízben
feloldottam, majd a telített oldatot

mintegy felére bepároltam és 2 °C-ra hűtéssel

kristályosítottam. A kivált lila színű kristályokat (1.2 g, 20.2 %) exszikkátorban szárítottam és
XRD módszerrel azonosítottam.

2., A [tetraamminréz(II)]-permanganát komplex (8 g) szobahőmérsékleten telített
vizes oldatát hagytam teljesen bepárlódni, amikor egy sötét bomlástermék felszínén lila
tűkristályok halmaza keletkezett. Az egykristály röntgenszerkezet vizsgálat alapján a 2.5 g
(42.1 %) kristályos lila anyag az ammónium-permanganát.
3., 48.0 g kálium-permanganátot 900 ml 70 °C-os vízben feloldottam, és az oldathoz 132 g
ammónium-kloridot adagoltam. Az így kapott reakcióelegyet két részre osztottam. Az első
részt felére bepároltam, majd 25 illetve 0 °C-ra hűtéssel kristályosítottam. A másik részt
bepárlás nélkül ugyancsak 25 és 0 °C-on kristályosítottam. Kitermelés: 19.5 g (47.3 %)
illetve 27.8 g (67.5 %). Azonosítás: XRD.
4., 20 g bárium-manganát 100 ml vizes szuszpenziójához 6 g ammónium-szulfát 20
ml vízben készült oldatát csepegtettem, fél óra intenzív keverés után a

reakcióelegyet

leszűrtem, és 50 °C-on bepárolva kristályosítottam. Kitermelés:4.8 g (68.1 %). Azonosítás:
XRD
Az alumínium-permanganát előállítása
100 g kristályvizes alumínium-szulfátot és 31.6 g kálium-permanganátot 120 ml 80 °C-os
vízben feloldottam, majd az így kapott oldatot 0 °C-ra hűtöttem. A kivált lilás elszíneződésű
kristályokat leszűrtem, és az oldatot 70-80 °C-on bepárolva a maradékot hagytam
szobahőmérsékletre hűlni. Lila színű kristályok formájában 18.4 g hidratált alumíniumpermanganáthoz jutottam. Azonosítás: IR és elem-analízis. A víztartalmat higroszkópossága
miatt nem tudtam pontosan meghatározni. Az Al:Mn arányt kísérleti úton 1:2.96 értékűnek
találtam.
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A bárium-permanganát szintézise
1., 100 g kristályvizes alumínium-szulfátot és 31.6 g kálium-permanganátot 120 cm3 80 °C-os
vízben feloldottam, majd az így kapott oldatot 0 °C-ra hűtöttem. A kivált kristályokat
leszűrtem, az oldatot kétszeresére hígítottam, majd 1100 ml vízben 2.5 g bárium-hidroxidoktahidrátot adtam hozzá erős keverés közben. Az oldatot egy éjszakán át kevertettem, majd
a dekantált oldatot 1 órán át forraltam és leszűrtem. A szűrletet 50-60 °C hőmérsékleten 150
ml térfogatúra bepároltam, leszűrtem és kristályosítottam. A bárium-permanganátot
négyszögletes kristályok formájában kaptam (27.6 g), 74 %-os hozammal.

Azonosítás:

XRD.
2., 7.9 g bárium-hidroxid-oktahidrátot 25 ml vízben szuszpendáltam, majd 5.5 ml 60
%-os perklórsav adagolása közben feloldottam. A kapott oldatot 80 °C-ra melegítettem. Az
oldathoz 7.9 g KMnO4 130 ml vizes, 80 °C-os oldatát adtam, és az így kapott oldatot 0 °C-ra
hűtöttem és a kivált csapadékot leszűrtem. Kihozatal: 5.5 g. Azonosítás: XRD.
3., 3.0 gramm bárium-manganátot, megfelelő mennyiségű szárazjeget és jeget egy
teflon-betétes autoklávba bemértem, majd az adott hőmérsékletre (100-140 °C) adott időre
(1-6 h) felmelegítettem. Az autokláv lehűtése és nyomásmentesítése után a reakcióelegyet
szabad levegőn felforraltam, leszűrtem, és az oldatot bepárolva kristályosítottam.

Az

azonosítást XRD módszerrel végeztem. A kitermelések a 3-4. táblázatban láthatók.

4., 30 ml kénsav és adott térfogatú (200-600 ml) szén-tetraklorid elegyét +5 °C-ra
hűtöttem, majd az elegyhez lassan 6 g kálium-permanganátot adagoltam. 10 perc keverés
után

elválasztottam a

fázisokat. 10 g bárium-karbonát és pár csepp víz keverékéhez

hozzácsöpögtettem a szén-tetrakloridos fázist, és 10 perc keverés után, 50 ml vizet adtam
hozzá, újabb 10 percig kevertettem, majd a vizes fázisban levő permanganátsó oldatot
elválasztottam. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem. A kitermelések a 3-2. táblázatban
láthatók.

A fém-permanganátok előállítása az Mn2O7/HMnO4 rendszerben
Az előző pontban leírtaknak megfelelően, de 86 %-os kénsav alkalmazásával, és a
megfelelő fém-oxid, hidroxid vagy karbonát alkalmazásával végeztem a reakciót. Az
azonosítást titrimetriás módszerrel végeztem. A kitermelések a 3-2. táblázatban láthatók.
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Kísérletek a piridínium-permanganát előállítására
1., 30 g BaMnO4-et 150 ml vízben elszuszpendáltam, majd 3.5 ml cc. kénsavat
csöpögtettem a reakcióelegyhez. 10 perc kevertetés után az oldathoz 4 ml piridint
adagoltam. A reakcióelegy lila színe a feldolgozás alatt eltűnt és a várt termék helyett barna
mangán-dioxid csapadék vált ki.
2., A dimangán-heptaoxid előállítását követően, a szén-tetrakloridos fázishoz
vízmentes illetve 90 %-os vizes piridint adagoltam. Mindkét esetben képződött egy lila
vegyület, amely azonban nagyon hamar elbomlott és a várt termék helyett barna mangándioxid csapadék keletkezett.
3., A [tetrapiridinréz(II)]-permanganát vizes szuszpenzióját (előállítását lásd a 14.
oldalon) szobahőmérsékleten és enyhe melegítés közben is bepároltam, a megfelelő
ammóniakomplexnél megadott módon. A várt termék ez esetben sem volt izolálható.
A [tetraamminréz(II)]-szulfát-monohidrát előállítása
50 g kristályvizes réz-szulfátot feloldottam 50 ml víz és 80 ml 25 %-os ammónia elegyében,
majd az oldatot leszűrtem, hozzáadtam 75 ml metanolt és 0 °C-ra hűtöttem. A képződött
sötétkék szilárd anyagot 1:1 arányú etanol : tömény ammónium-hidroxid oldattal, majd
metanollal és éterrel mostam és szobahőmérsékleten szárítottam. Az azonosítást XRD
módszerrel végeztem. Termékként 26.6 g (23.0%) [tetraamminréz(II)]-szulfát-monohidrátot
kaptam.
A [tetraamminréz(II)]-permanganát előállítása és tisztítása
1., A [Cu(NH3)4]SO4.H2O (9.8 gramm) 40 ml vizes oldatát szobahőmérsékleten elegyítettem
bárium-permanganát (15 g) vizes (75 ml) oldatával. A csapadékot leszűrtem, 200 ml vízzel
mostam, majd az egyesített szűrletet gyorsan lehűtöttem 0 °C-ra. A kivált lila színű terméket
kevés jeges vízzel mostam, majd exszikkátorban megszárítottam. Az azonosítást XRD
módszerrel végeztem. A kitermelés 8.1 g (55 %)2 volt.
2. A [Cu(NH3)4]SO4.H2O (2.5 gramm) 40 ml vizes oldatát 5 °C hőmérsékleten
elegyítettem 3.2 gramm kálium-permanganát 5 °C-on telített vizes oldatával, majd az elegyet
azonnal +2 °C-ra hűtöttem. A kapott kristályos csapadékot leszűrtem, kevés hideg vízzel
mostam. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem. A kitermelés 1.2 g (32 %) volt.

2

A [tetraamminréz(II)] permanganát rossz oldhatósága miatt a kitermelés jelentős mértékben függ attól,
hogy a bárium-szulfát csapadékot mennyi vízzel mossuk.
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3. 40 g CuSO4.5H2O-t 160 ml 25 %-os ammóniában feloldottam, lehűtöttem 5 °C-ra,
majd 12.8 g KMnO4 300 ml vízzel készült 5 °C-os oldatával elegyítettem. Az elegyet azonnal
+2 °C-ra hűtöttem, a kivált csapadékot leszűrtem, és kevés hideg vízzel mostam, majd
exszikkátorban megszárítottam. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem. A kitermelés 8.0
g (27.0 %) volt.
A [tetraamminkadmium(II)]-permanganát előállítása
2.6 g 3CdSO4.8H2O 50 ml vízben készült oldatához 70 ml 25 %-os ammóniaoldatot, majd 10
°C-ra hűtést követően 150 ml 10 °C-on telített kálium-permanganát oldatot adtam. Az elegy
+2 °C-ra hűtésével kristályos termékhez jutottam. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem.
A kitermelés 0.6 g (14.1 %) volt.
A [tetraammincink(II)]-permanganát előállítása
2.3 g cink-szulfát-heptahidrát 40 ml vízzel készült oldatához 60 ml 25 %-os ammóniát adtam,
majd 5 °C-ra hűtöttem az oldatot. 100 ml 5 °C-on telített kálium-permanganát hozzáadásával
és az elegy +2 °C-ra hűtésével lila kristályokhoz jutottam. Az azonosítást XRD módszerrel
végeztem. A kitermelés 1.1 g (37.1 %) volt.
A [diamminezüst(II)]-permanganát-monohidrát előállítása
3.4 g ezüst-nitrátot feloldottam 35 ml 25 %-os ammónia oldatban, majd 3.2 g káliumpermanganát 70 ml vizes oldatát adtam hozzá. Az elegyet +2 °C-ra hűtve lila kristályokat
kaptam.

A kitermelés 0.6 g (11.0 %) volt. Az azonosítást röntgendiffrakciós méréssel

végeztem.
A [hexaamminnikkel(II)]-permanganát előállítása
7.45 g cink-szulfát-heptahidrát 40 ml vízzel készült oldatához 65 ml 25 %-os ammóniát
adtam, majd 5 °C-ra hűtöttem az oldatot. 100 ml 5 °C-on telített kálium-permanganát
hozzáadásával és az elegy +2 °C-ra hűtésével jutottam a lila kristályos termékhez. Az
azonosítást XRD módszerrel végeztem. A kitermelés 2.0 g (19.6 %) volt.

A [tetrapiridinréz(II)]-permanganát előállítása
1., 3.16 g kálium-permanganátot 100 ml vízben feloldottam, és 0.215 g réz(II)-szulfátpentahidrát 100 ml vizes oldatával elegyítettem. Ezt követően 25 ml 10 %-os piridint
adagoltam az elegyhez. Az oldatból kevés, világoslila, mikrokristályos csapadékként 0.25 g
(47.2 %) mennyiségben a kívánt vegyület keletkezett.

Összetételét elem-analízissel

határoztam meg. Talált: C-34.98; H-2.91%; N-7.99%; Cu:Mn arány 1:2.03; Elméleti: C35.80%; H-3.20%; N-8.06%.
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2., 2.5 g réz(II)-szulfát-pentahidrátot 100 ml vízben feloldottam, hozzáadtam 8 ml
piridint, majd a képződött komplexhez 100 ml vízben oldott 5 g kálium-permanganátot
csepegtettem erős keverés közben. A várt csapadék közel kvantitatív hozammal keletkezett,
amely az XRD vizsgálat alapján megegyezett az előzőekben kapott [Cupy4](MnO4)2
vegyülettel.
Az ammónium-perklorát előállítása
Szobahőmérsékleten telített [diamminezüst(I)]-perklorát vizes oldatát szobahőmérsékleten
hagytam teljesen bepárlódni, amikor egy szürkés bomlástermék tetején hosszúkás színtelen
kristályok halmaza képződött. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem.
A CuMn2O4 előállítása
100 ml oldószerben (CHCl3 vagy CCl4) elszuszpendáltam 4 g [tetraamminréz(II)]permanganátot, majd lassan refluxhőmérsékletre melegítettem a keveréket. 3 órás reflux
után a szilárd részt vízzel kimostam. A mintát 500 °C-ra hevítettem 2 órára majd a
keletkezett fázist XRD módszerrel azonosítottam.
A ZnMn2O4 előállítása
[Tetraammincink(II)]-permanganátból kiindulva, toluol oldószer alkalmazásával, a CuMn2O4nél leírtak szerint eljárva állítottam elő a vegyületet. Az azonosítást analóg módon végeztem.
A BaMnO4 előállítása
118.5 g kálium-permanganátot másfél liter vizes oldatát, 183 g bárium-klorid-dihidrát 45 ml
vizes oldatával, 30 g NaOH 130 ml vizes oldatával, és 15 g KI 60 ml vizes oldatával
elegyítettem. Az elegyet 10 percig refluxáltattam, majd dekantálással 10-szer mostam, és
110 °C-on szárítottam. Kitermelés: 161 g. Az azonosítást XRD módszerrel végeztem.

2.2. A műszeres és analitikai módszerek
A permanganát-ion meghatározásra a klasszikus permanganometriás mérőmódszereket
(oxálsav) használtam. A redukáló ligandumokat tartalmazó anyagoknál gravimetriás
elemzést végeztem, a megfelelő kation elválasztása után. Példaként a [tetraamminréz(II)]permanganát elemzésének módját mutatom be. A kb. 350 mg [tetraamminréz(II)]permanganátot feloldottam 10 %-os kénsavban. Az oldathoz 15 %-os hidrogén-peroxidot
adagoltam az oldat lila színének eltűnéséig. Ezt követően ammóniával semlegesítettem,
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majd 20 ml jégecetet és 4 g ammónium-acetátot adtam hozzá. A térfogatot vízzel mintegy
100 ml-re hígítottam, az oldatot felmelegítettem 50-60 °C-ra, majd 30 ml 3%-os metanolos 8oxikinolint adtam hozzá. Az oldatot 15 percig vízfürdőn forraltam, leszűrtem, a rézoxikinolinát csapadékot vízzel mostam és 110 °C-on szárítottam. A visszamaradt oldathoz
0.4 g hidroxil-amin hidrokloridot adtam, majd 2 M ammóniával

a fenolftalein átcsapásig

lúgosítottam. Végül 2 M ecetsavval a piros szín eltűnéséig visszasavanyítottam az oldatot.
50-60 °C-ra melegítés után 80 ml 3 %-os metanolos 8-oxikinolint adtam hozzá, 15 perc
forralás után a mangán(II)-oxikinolinát csapadékot leszűrtem és hideg vízzel mostam, majd
110 °C-on szárítottam.

Infravörös és Raman spektroszkópiás mérések
Nicolet 205 FT-IR spektrométer, KBr pasztillák. Nicolet 170SXFT-IR spektrométer, diffúzreflexiós üzemmód (5 % KMnO4 vagy NH4MnO4 KBr-ban) a 4000-400 cm-1 tartományban
illetve nujol mull. BioRad-Digilab FTS-45 FTIR spektrométer, 4000-400 cm-1, nujol. BioradDigilab FTS-40-FIR készülék, 400-40 cm-1, nujol.
-1

-1

spektrométer, Nd:YAG lézer, 4000-100 cm , 1 cm

Nicolet System 950 FT-Raman

felbontás, pörgetett minták. Az egyes

sávok intenzitását vs (nagyon erős), s (erős), m (közepes), w (gyenge), vw (nagyon gyenge)
jelölésekkel adtam meg.
XRD
Philips PW-1050 Bragg-Brentano parafókuszáló goniométer, grafit monokromátor, CuKαsugárzás, 40 kV és 35mA csőteljesítmény, teljes-profil illesztés.
UV-VIS mérések
Unicam UV-4 spektrofotométer, 200-600 nm.

A [tetraamminréz(II)]permanganát UV-VIS

méréseinél 100 mg/ 200 ml víz koncentrációjú oldatokat használtam.
Egykristály röntgen diffrakció
Enraf-Nonius CAD4 diffraktométer, (grafit monokromátor, Mo-Kα sugárzás, l=0.71070 Å),
293 K hőmérsékleten, 60 percenként 3 standard reflexió ellenőrzésével.

A szerkezet a

SHELXS 97’ programmal direkt módszerrel lett megfejtve, a hidrogénatomok pozíciói a
Fourier differencia térkép alapján lettek kiszámítva.
Neutron diffrakció
A neutrondiffrakciós vizsgálatokat egyedi építésű G4-2 nagyfelbontású por neutron
diffraktométeren végeztem, Saclay-ban, Franciaországban, 298 és 2 K hőmérsékleteken.
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Termikus vizsgálatok
Perkin Elmer TGS-2 rendszerű termomérleg/Hiden’s HAL 3F/PIC tömegspektrométer
kombinálásával létrehozott készülék, 1-5 °C/perc felfűtési sebesség,

platina mintatartó

edény, argon gáz, 140 ml/perc áramlási sebesség. Az ionforrás 70 eV elektron energiával
működik. Az egyes intenzitások a minta tömegére normalizáltak; Balzers QMS-511 típusú
tömegspektrométer, 5° és 20°/perc felfűtési sebesség, 95 % Al2O3 mint hígítóanyag. MettlerToledo TA4000 DSC berendezés, 153 és 323 K között, 3-10 K/perc felfűtési sebességgel.
Perkin-Elmer DSC-2, 5 °C/min felfűtési sebesség. MOM típusú szimultán TG-DTA
berendezés, vízdetektorral és gáz-titrimetriás feltéttel ellátva, pH sztatikus titrálás (0.1 M
HCl).
ESR
Jeol JES-Fe/3X-ESR spektrométer, IBM PC-I adatfogadáshoz módosítva, X mikrohullámú
sávok 100 kHz térmodulációval.

2.3. A szerves kémiai oxidációk
A benzil-alkohol oxidációja
A reakciót egy kétnyakú mágneses keverővel és refluxhűtővel ellátott lombikban végeztem.
A reakciót szobahőmérsékleten indítottam, 1 és 48 óra közötti mintavételekkel. A konverziót
GC-MS módszerrel vizsgáltam. Finnigan MAT GCQ berendezés, CP WAX 52CB
(ChromPack) oszlop (30 m, belső átmérő 0.25 mm, filmvastagság 0.25 mikron). A hélium
vivőgáz lineáris áramlási sebessége 35 cm/s, az injektálási hőmérséklet 230 °C volt.
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3.

AZ EGYSZERŰ ÉS KOMPLEX PERMANGANÁTSÓK
SZINTÉZISE ÉS TULAJDONSÁGAI

A permanganátsók szintézisére alapvetően kétféle lehetőségünk van. Az egyik esetben a
permanganát-iont egy a mangánt nem permanganát-formában
(alacsonyabb oxidációfokú

mangánvegyületekből vagy

tartalmazó anyagból

például mangán-heptaoxidból) a

reakcióközegben hozzuk létre. Az alacsonyabb oxidációs állapotú mangánvegyület
konverziójára a fém mangán anódos oxidációjától kezdve, a mangán(II)-ion vizes oldatának
kémiai vagy elektrokémiai oxidációján át, a mangán-dioxid oxidatív ömlesztéséig, illetve a
manganát(VI)

vegyületek

diszproporcionálódásáig,

számos

lehetőség

áll

a

rendelkezésünkre.
A másik esetben egy már létező permanganát-vegyület kationját cseréljük más
kationra. A permanganátvegyületek átalakítására több módszer is létezik, mint például a
csapadékképzéses metatézis, a komplexképződési reakciók vagy a permangánsav savbázis reakciói.

Ezek megvalósítására kálium-, ezüst-, alumínium- vagy bárium-

permanganátokból, illetve permangánsavból indulhatunk ki.
Az iparilag előállított leginkább hozzáférhető permanganát vegyület a káliumpermanganát, így adott esetben a tiszta permangánsav vagy más szintézis prekurzor (az
ezüst-, az alumínium-, vagy a bárium-permanganát) előállítására is a KMnO4 szolgál
kiindulási anyagul.

Jelen munka egyik fő célkitűzése a kálium-permanganát átalakítása

különféle reakcióutakon – többek között hasznos szintézis intermedierek, mint a
permangánsav vagy az alumínium-permanganát előállítása mellett – a szintetikus
permanganátkémia leginkább perspektivikus anyagává, a bárium-permanganáttá. A báriumszulfát a legoldhatatlanabb szulfátvegyület, így a bárium-permanganát bármely más
szulfátvegyülettel kölcsönhatásba lépve a

Ba(MnO4)2 + MSO4 = BaSO4 + M(MnO4)2

(3-1)

reakcióegyenletnek megfelelően oldhatatlan bárium-szulfát és a megfelelő permanganátsó
vizes oldata keletkezik. Mivel az összes fém-szulfát (és a szerves bázisok szulfátsói is)
jobban oldódnak vízben mint a bárium-szulfát (lásd 1. táblázat), a módszer elvileg minden
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létező permanganátsó előállítására alkalmas. A rosszul oldható szulfátsók oldhatósági
szorzata az 1. táblázatban látható.

3-1. táblázat A rosszul oldódó szulfátsók oldhatósági szorzatai

Fém-szulfát

Oldhatósági szorzat, 25 °C [1]

CaSO4

6,26.10-5

Ag2SO4

1,18.10-5

Hg2SO4

4,8.10-7

SrSO4

2,8.10-7

PbSO4

1,8.10-8

BaSO4

1,08.10-10

A második legrosszabbul oldódó szulfátvegyület az ólom-szulfát, amely oldhatósága közel
két nagyságrenddel jobb mint a bárium-szulfáté. Az ólom-szulfát telített vizes oldata és az
ekvimoláris mennyiségű bárium-permanganát közötti reakcióban az ólom-szulfát elméletileg
99,4 %-ban alakul át permanganáttá, de a gyakorlatban az ólom(II) nagyobbrészt oxidálódik
ólom-dioxiddá [2]. A legrosszabbul oldódó szulfátvegyületek sorában a következő a
stroncium-szulfát. Itt a reakció már valóban a megfelelő stroncium-permanganát képződéssel
jár, ahol a

konverzió több mint 99,9 %. Ez a konverzió bármely más szulfátvegyület

esetében ennél az értéknél nagyobb, ami gyakorlatilag kvantitatív konverziót jelent.
Tekintettel a bárium-szulfát csekély és a permanganátsók viszonylag jó oldhatóságára [3,4],
a Ba(MnO4)2, mint stabil és vízben jól oldódó vegyület (Tdec= 170 °C [5,6], S=75 g/100 g víz
18 °C-on [5]) a legmegfelelőbb kiindulási anyag permanganátvegyületek kényelmes
előállítására. Másképp kifejezve, a permanganátsók szintézisének megoldásához a
kulcslépés a bárium-permanganát egyszerű szintézisének a megoldása.

3.1. Szintézisek permangánsavból
Mint erős sav (0.1 M oldatban 93 % a disszociációfok) a

permangánsav ideális

kiindulási anyag a melléktermékektől mentes permanganátsók előállítására, a megfelelő
bázisok, fém-oxidok, hidroxidok vagy karbonátok mint kiindulási anyagok felhasználásával,
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víz, illetve adott esetben szén-dioxid képződése mellett3 [7]. A permangánsav stabilitása
azonban a preparatív szempontból értékesebb koncentrált oldatokban és más anyagok
jelenlétében nem túl nagy. Ezt figyelembevéve, a permangánsav in-situ előállításán és
továbbreagáltatásán (adott esetben bárium-permanganáttá alakításán) alapuló módszert
keresve, részletesen vizsgáltam a KMnO4 – HMnO4 illetve a KMnO4 – [HMnO4] – Ba(MnO4)2
reakcióutakat.

3.1.1. A permangánsav előállítása és tulajdonságai
A permangánsavat a mangán(II)-szulfát kénsavas közegben végzett ólom-dioxidos
oxidációja során fedezték fel [8]. Rusconi analóg körülmények között az ólom-dioxid helyett
már elektromos áramot használva állított elő permangánsavat [9], igaz csak nyomnyi
mennyiségben. Az elektrolízist alkalmazó módszerek fejlődésével a szilikomangán anódos
oldásával foszforsav oldatokban, 45 %-os áramkihasználás mellett 107 g/liter koncentrációjú
permangánsavat kaptak, amely azonban foszforsavas keverékként képződött [10]. Marse és
Olsen a kálium-permanganát oldatból kiinduló diafragmás permangánsav előállítási
módszerének [11] elemeit kombinálva a szilikomangán anódos oldásával, foszforsavmentes
16.6 %-os koncentrációjú tiszta permangánsavhoz jutott [12].
A hétértékű mangánvegyületekből kiinduló szintézismódszerek során Mitscherlich a
kálium-permanganátból ezüst-nitráttal ezüst-permanganátot, majd ebből bárium-kloriddal
bárium-permanganátot állított elő, amit kénsavval reagáltatva tiszta permangánsavat kapott
[13]. A mangán-heptaoxidból előállított tiszta permangánsav tulajdonságait Aschoff
állapította meg figyelemreméltó pontossággal, még 1860-ban [14].
A permangánsav

egyértékű erős sav. Spektrofotometriás mérésekből kénsavas

oldatokban pK = -4.6 [15] és -4.1 [16], illetve perklórsavas oldatokban –2.25 [17]. A
méréseket a kénsavas oldatban jelenlevő egyéb oldott speciesek jelenléte is befolyásolhatja
[18]. A 0.1 M permangánsav oldat pH mérése alapján végzett számításaim eredményeként
a pK = -2.09 értéket kaptam. A permangánsav bomlási sebessége a szennyezőkön túl az
oldat hőmérsékletétől és töménységétől függ [19,20].

Megállapították, hogy 20 %-nál

töményebb oldatban már csak nagyon rövid ideig tartható el, viszont tiszta állapotban, híg
(<0.5%) oldatban még melegítés hatására sem jelentős a bomlása [20]. A szilárd
permangánsavat először Muir [21] állította elő kis mennyiségű oldat levegőn történő
3

A fémek oldása a permangánsavban mint erős savban szintén egy potenciális lehetőség lenne, de a
permanganátok reakcióba lépnek hidrogénnel, és a képződött mangán-oxidok szennyeznék a
reakcióterméket [103].
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bepárlásával. A módszer érdekessége, hogy nagyobb mennyiségű oldat bepárlása nem
vezet eredményre, mert a lassú betöményedéssel párhuzamos bomlási folyamat miatt a
bepárlás befejeződése előtt a permangánsav tartalom már teljesen elbomlik.
A tiszta permangánsav oldat alacsony hőmérsékletű vákuumbepárlása során - a
körülményektől

függően

(HMnO4.2H2O) és

szilárd

permangánsav

(HMnO4),

permangánsav-dihidrát

úgynevezett pszeudo-permangánsav keletkezik [22,23]. Ez utóbbi a

(H3O)2[Mn(MnO4)6]*11H2O képlettel jellemezhető. A vízmentes permangánsav +3, a dihidrát
+18 °C-on bomlik. Mindkettő jól oldódik vízben, rosszul oldódik egyes fluorozott
szénhidrogénekben, és gyakorlatilag nem oldódik kloroformban és szén-tetrakloridban [22].

3.1.2. A kálium-permanganát kénsavval való reakciója
Mivel a

kénsav erősebb sav mint a permangánsav [24], a kálium-permanganát-

kénsav reakció híg vizes oldatban permangánsavat ad, amely tributil-foszfáttal, illetve tercbutanollal (némi kálium-permanganáttal együtt) kiextrahálható az oldatból [25,26]. A
permangánsav és a kálium-ionok megoszlása a szerves és vizes fázis között függ a kénsav
koncentrációjától, de a módszer preparatív célokra nem használható, mivel a káliumpermanganát maga is oldódik tributil-foszfátban [27]. A kálium-kation eltávolítására
megvizsgáltam az ioncsere lehetőségét is. Dowex-X10 szulfonsav típusú kationcserélő
gyantával („immobilizált kénsav”) sikerült permangánsav tartalmú oldatokat előállítani,
azonban az ioncserélő gyanta parciális oxidációja és a permangánsav alacsony
koncentrációja miatt a módszer nem vezetett a kívánt eredményre.
A kálium-permanganát és tömény kénsav reakcióját széles körben tanulmányozták
[18,28]. A lejátszódó reakciók nagymértékben függnek a KMnO4:H2SO4:H2O aránytól.
Tömény kénsavban (98 %-os) a

KMnO4 + 3H2SO4 = K+ + MnO3+ + 3 HSO4- + H3O+

reakció

játszódik

le,

amit

vezetőképességi,

krioszkópos

(3-2)

és

UV

spektroszkópiás

vizsgálatokkal is alátámasztottak [18,28]. A jelenlevő víz protonakceptorként funkcionál. A
KMnO4:H2SO4:H2O

arány

befolyásolja

a

képződött

termékek

megoszlását,

így

permangánsav, mangán-heptaoxid és permanganil-hidrogén-szulfát is képződhet. A
mangán-heptaoxid a permangánsav valódi anhidridje, így képződése formálisan a
permangánsav vízvesztési reakciójának (a tömény kénsav vízelvonó hatására) tekinthető:
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KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + HMnO4

(3-3a)

2 HMnO4 = Mn2O7 + H2O

(3-3b)

A dimangán-heptaoxid nem elegyedik tömény kénsavval, és mivel olvadáspontja +5.9 C és
sűrűsége 2.396 g/cm3, egy sűrűn folyó folyadékként a kénsavas fázis alján összegyűlik. A
dimangán-heptaoxid termodinamikailag instabil (az egyensúlyi nyomása szobahőfokon 50
MPa), és a bomlási hőmérséklete is alacsony (55 °C), így a reakciót célszerű hűtés közben
végezni [29].
A vízkilépési reakció nemcsak két permangánsav, hanem egy permangánsav és egy
kénsav között is lejátszódhat permanganil-hidrogén-szulfát képződés közben, amely
nagyobb részt a kénsavas fázisban van jelen, disszociált formában.

HMnO4 + H2SO4 = O3MnOSO3H + H2O

(3-4)

A permanganil-hidrogén-szulfát érzékeny a víz jelenlétére [18], így a kénsav monohidrát
alkalmazásával (86 %-os kénsav) már csak mangán-heptaoxid keletkezik. A Mn2O7 izolált
molekulákat tartalmaz, gyengék az intermolekuláris kötőerők, így illékony, és oldható számos
oxidációnak ellenálló oldószerben, mint amilyen például a szén-tetraklorid vagy a szulfurilklorid [18]. Mivel

nem elegyedik a

kénsavval, folyadék formában is egyszerűen

elválasztható, de a desztillációja is kivitelezhető. Régi megfigyelés, hogy a káliumpermanganát tömény kénsavas oldatához vizet csepegtetve a kénsav hígításakor
felszabaduló hő által a mangán-heptaoxid elpárolog. Loven az ily módon előállított és
kidesztillált

mangán-heptaoxidot

reagáltatta

jeges

vízzel

a

tiszta

permangánsav

előállításához [20]. Robbanékonysága azonban akadályokat jelent a kezelésében. A
robbanásveszély elkerülése érdekében szobahőfokon és vákuum alkalmazásával is
végeztek ilyen típusú dimangán-heptaoxid elválasztást [30] a gőzök alacsony hőmérsékletű
csapdázásával.
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3.1.3. A dimangán-heptaoxid extrakciója a kálium-permanganát kénsavas oldatából
A folyékony dimangán-heptaoxid robbanékony, ütésérzekénysége a nitroglicerinénél
alig kisebb [29]. A desztilláció és a

robbanásveszélyes folyadék

kezelésekor fellépő

veszélyek elkerülése érdekében a dimangán-heptaoxid előállításához Zhang és mtsai a
kénsav-kálium-permanganát reakciót heterogén közegben, szén-tetraklorid jelenlétében
végezték [7]. A keletkezett dimangán-heptaoxid átoldódik a szén-tetrakloridos fázisba, amely
a kénsavas fázistól elválasztható. A szén-tetrakloridos oldat nem robbanásveszélyes,
könnyen kezelhető, azonban nem tartható el hosszabb ideig, egy nap alatt teljesen elbomlik
[18], ezért a szén-tetrakloridos oldatban levő dimangán-heptaoxidot azonnal tovább kell
reagáltatni. Az így előállított dimangán-heptaoxidot bázikus ritkaföldfémelem oxidokkal illetve
kadmium-hidroxiddal reagáltatva a megfelelő ritkaföldfémelem- és kadmium-permanganátok
előállítására használták [7].
A dimangán-heptaoxid és víz reakciója [20] a szén-tetrakloridban oldott dimangánheptaoxiddal is simán lejátszódik. Mivel a permangánsav nem oldódik szén-tetrakloridban
[22], a híg vizes permangánsav oldat könnyen és tisztán elválasztható. A reakció exoterm,
ami különösen a nagyobb permangánsav koncentrációknál már bomlást okoz. A dimangánheptaoxid

szén-tetrakloridos

extrakciójával,

illetve

az

oldott

Mn2O7

vízzel

való

kölcsönhatásával végzett egyszerű permangánsav oldat előállítás előnyeinek megtartása
mellett, a reakcióhő és a permangánsav koncentrációnövekedése okozta bomlás elkerülése
érdekében, egy KMnO4-[H2SO4, Mn2O7(CCl4)] – [H2O/CCl4-HMnO4]-Ba(MnO4)2 reakciósor
kivitelezhetőségét

vizsgáltam.

A

reakciósorban

az

in

situ

előállított

és

azonnal

továbbreagáltatott Mn2O7 és HMnO4 képződés révén bárium-permanganátot állítottam elő.

3.1.4. A bárium-permanganát szintézise dimangán-heptaoxidból
A bárium-permanganát szintéziséhez szükséges Mn2O7 előállításához először 96 %os kénsavat alkalmaztam. A 96 %-os kénsav reakciójában a permanganil-hidrogén-szulfát
képződésével járó mellékreakcióval is számolni kell. A reakció során képződő Mn2O7-ot és
kis mennyiségben disszociálatlan O3MnOSO3H-t tartalmazó szén-tetrakloridos fázist báriumkarbonáttal reagáltattam katalitikus mennyiségű víz jelenlétében.
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Mn2O7(f) + [CCl4] = Mn2O7(o, CCl4)

(3-5a)

Mn2O7(o,CCl4) + H2O(f)= 2HMnO4(aq) + [CCl4]

(3-5b)

2HMnO4(aq) + BaCO3(sz) = Ba(MnO4)2(sz) + H2O(f) + CO2(g)

(3-5c)

BaCO3(sz) + Mn2O7(f) = Ba(MnO4)2(sz) + CO2(g)

(3-5d)

A mangán-heptaoxid hidratációs hője exoterm, ∆Hr=-0.05 kJ/mol [31], a bárium-karbonát és
mangán-heptaoxid reakciója azonban endoterm, ∆Ηr=1.90 kJ/mol.4 A szén-tetraklorid és a
katalitikus mennyiségű víz reakciójában képződő permangánsav azonnal tovább reagál a
bárium-karbonáttal, a víz újraképződésével. Ez a folyamat a felszabaduló hidratációshőt
azonnal el is nyeli, így megakadályozza a helyi túlmelegedést és a mangán-heptaoxid vagy a
permangánsav bomlását. A permangánsav gyors reakciója a bárium-karbonáttal nem engedi
a permangánsav koncentrációjának megemelkedését sem, amely ugyancsak bomláshoz
vezetne. A bárium-karbonát fölöslegben alkalmazható, így az

O3MnOSO3H + H2O =HMnO4 + H2SO4

(3-6)

reakcióban keletkező savak is azonnal reagálnak a fölöslegben levő BaCO3-tal. A szennyező
permanganil-hidrogén-szulfátból részben bárium-permanganát, részben oldhatatlan báriumszulfát képződik. A bárium-karbonát és az in-situ képződött permangánsav reakciójában a
katalitikus vízmennyiség újraképződik, és ismétlődik a reakcióciklus. A reakció jól
nyomonkövethető a szén-tetrakloridos fázis színének változásával, mivel a

képződött

bárium-permanganát nem oldódik a szerves fázisban. A reakcióelegy vizes extrakciója után
visszamaradt bárium-karbonát mellett kis mennyiségű bárium-szulfát (XRD mérés) is
kimutatható volt. A bárium-szulfát mért d értékei kismértékben eltolódtak a standard
értékekhez

képest,

amely

összhangban

van

a

kimoshatatlan

halvány

rózsaszín

elszíneződéssel, amely a nem szabályos elegykristály képződés következménye [32]. A
vizes oldat bepárlásával és kristályosításával tiszta bárium-permanganáthoz jutottam.

4

A reakcióhőt a folyékony mangán-heptaoxid [29], a szilárd bárium-permanganát [33] és a
gázhalmazállapotú szén-dioxid [104] képződéshőjének ismeretében számítottam ki.
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3.1.5. A többértékű fémek permanganátjainak szintézise dimangán-heptaoxidból
A bárium-karbonátnál észlelt reakciók általánosítása érdekében, megvizsgáltam
néhány más karbonát, oxid és hidroxid vegyület reakcióját is. Azonban a 96 %-os kénsav
alkalmazásánál a permanganil-hidrogén-szulfát jelenléte és ezzel együtt a kénsav
képződése a vízoldható szulfátvegyületet adó kationok oxidjai, karbonátjai vagy hidroxidjai
esetében szulfátokkal szennyezett végterméket adna. A permanganil-hidrogén-szulfát
képződésének elkerülése és a tiszta dimangán-heptaoxid előállításának érdekében kénsavmonohidrát (86%-os kénsav) alkalmazásával is megvizsgáltam a reakciót. A kénsav
koncentrációjának változása 96%-ról (d=1.84 g/cm3) 86 %-ra (d=1.80 g/cm3) nem okoz
akkora sűrűségkülönbség változást a kénsavas és a szén-tetrakloridos (d=1.58 g/cm3)
fázisok között, ami befolyásolná a fázisok elválasztását, még akkor sem, ha a mangánheptaoxid képződését és átoldódását a szerves fázisba teljesnek, és a szerves fázis
térfogatát az átoldódás után is változatlannak tekintjük (dszerves fázis < 1.62). A víztartalomnak
a dimangán-heptaoxid képződésére kifejtett hatását a bárium-karbonátos reakcióban
teszteltem. A permanganil-hidrogén-szulfát képződés hiányát egyértelműen mutatta, hogy
nem találtam bárium-szulfátot a reakció utáni maradék bárium-karbonátban. A permanganilhidrogén-szulfát képződés kiküszöbölése révén a mangántartalom nagyobb hányada alakult
át Mn2O7-dá, és ennek következtében a szerves fázis Mn2O7 tartalma és a báriumpermanganát hozam is jelentősen megnőtt (lásd 2. táblázat). Ugyanakkor, meg kell említeni,
hogy a reakcióhő elnyeletése a bárium-karbonátos reakcióban nagyon fontos tényező a
bomlás elkerülése és a

kitermelés növelése szempontjából. A kalcium-permanganát

képződéshőjének értékéből [33] kiszámítottam a kalcium-karbonát és a dimangán-heptaoxid
közötti reakció hőváltozását is, és megállapítottam, hogy a kalcium-permanganát
képződésekor - szemben a bárium-só szintézisével - hő szabadul fel (∆H=-122.3 kJ/mol).
Ennek megfelelően, a kalcium-permanganátnál a hidratációhő elnyeletésére nincs mód, így
a permangánsav hőbomlása miatt a kalcium-permanganát hozama lényegesen kisebb, mint
az analóg kísérleti feltételek mellett elérhető bárium-permanganát hozam. A reakciók izolált
kitermelése általában 30-60 % közötti. Az extrahálószer mennyiségének növelésével csak
kismértékben növelhető a szerves fázisba átoldódott mangán-heptaoxid mennyisége (és
ezzel együtt a dimangán-heptaoxidból gyártott permanganátsó hozama, lásd 2. táblázat),
ami azt jelzi, hogy a dimangán-heptaoxid a kénsavas fázisban valamilyen

apoláros

oldószerrel nem jól extrahálható, valószínűleg ionos vagy szolvatált vegyület [18] formájában
van jelen.
A további kísérleteimben a többértékű fémek permanganátjainak előállítására
kénsav-monohidrátot

használtam.

A

KMnO4
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–

[Mn2O7]

–

[HMnO4]

a

reakciósor

felhasználásával előállított permangánsavat a megfelelő fém-oxidok, -hidroxidok vagy karbonátok illetve piridin segítségével kíséreltem meg a megfelelő permanganátsóvá
alakítani. A kapott anyagok kitermelése és előállításuk körülményei a 2.táblázatban
láthatóak.

3-2. táblázat A KMnO4-[Mn2O7]-[HMnO4] reakcióút alkalmazásával kapott permanganátok
hozama és a reakciókörülmények

Kiindulási Anyag

H2SO4
Koncentráció,%

H2SO4:CCl4
arány (v/v)

Hozam, %

BaCO3

96

15:100

35.9

BaCO3

96

15:200

38.9

BaCO3

86

15:200

58.7

MgCO3

96

15:100

40.9

MgCO3

86

15:200

63.8

CaCO3

86

15:200

33.8

PbCO3

86

15:200

18.75

NiCO3

86

15:200

36.0

ZnCO3

86

15:200

38.3

86

15:100

40.1

Al(OH)3 (gibbsit)

86

15:200

55.5

Gd(OH)3

86

15:200

23.5

FeO(OH)

86

15:200

31.87

Y2O3

86

15:200

36.4

CeO2

86

15:200

40.38

Sm2O3

86

15:200

36.2

Pr6O11

86

15:200

36.8

CdO

86

15:200

41.6

Cu2(OH)2(CO3)
6

A módszer természetesen alkalmas lehet más permanganátvegyületek, többek között a
többértékű fémek bázikus permanganátsóinak előállítására is. Egyes fémek, például az ólom
[2,34] esetében korábban nem sikerült a normál ólom(II) permanganátot izolálni, ezért a
5

Az oldatból meghatározott anyagtartalom. A kivált só összetételének vizsgálata folyamatban van.
Mikronizált nagy reakcióképességű gibbsitet használtam.
7
Az oldatból meghatározott anyagtartalom. A kivált só összetételének vizsgálata folyamatban van.
8
Az oldatból meghatározott anyagtartalom. A kivált só összetételének vizsgálata folyamatban van.
6
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kihozatalt az oldat ólom és permanganát-ion tartalmának méréséből határoztam meg. A
reakcióból izolált csapadék fő tömegében sötétbarna ólom-dioxidot tartalmazott. Ezzel
összhangban, az oldat elemzéséből számított ólom(II) permanganát hozam alacsony. Az
ólom-permanganát előállítási kísérleteiben ólom-nitrát és kálium-permanganát oldatokkal
dolgoztak [2], jelen munkában sikerült először idegen ionoktól mentes, csak ólom(II) és
permanganát-ionokat tartalmazó oldatot létrehozni. Ezen oldat illetve a kevés izolált lila
kristály felhasználásával folytatom tovább a képződött anyagok összetételének és kémiai
természetének vizsgálatát. A négyértékű cérium és a háromértékű vas esetében a megfelelő
permanganátsók eddig nem voltak ismertek, ezért az ólomhoz hasonlóan, a kihozatalt
először az oldatfázis fém- illetve permanganát-ionra végzett titrálásából számítottam, és az
oldatokból izolálható fázisok összetételét tovább vizsgálom. A vas esetében a normál és
bázikus perrenátok [35-37], illetve a normál pertechnetát is stabil formában izolálható [35].

3.1.6. Kísérletek a piridínium-permanganát előállítására dimangán-heptaoxidból
A piridínium-klorokromát széles körben használt oxidálószer a szerves kémiában [38], ezért
megkíséreltem az analóg piridínium-permanganát előállítását. A piridínium-permanganát
szintézise azonban a többértékű fémek permanganátjainak szintézisére alkalmazott
reakciókörülmények

között

(szén-tetrakloridos

oldatban)

katalitikus

mennyiségű

víz

jelenlétében nem járt sikerrel. Az elsődleges reakció a mangán-dioxid képződésével járó
bomlás volt. Mivel a piridínium-permanganát ebben a közegben nem bizonyult stabilnak,
megkíséreltem 90 %-os vizes piridinoldattal is elvégezni a dimangán-heptaoxidos reakciót,
azonban a szintetizált lila oldat gyorsan elszíntelenedett a piridin teljes mértékű
oxidációjának

következtében.

A

piridin

permangánsavval

szembeni

instabilitásának

vizsgálata céljából KMnO4 és kénsav híg vizes oldatába piridint csepegtettem, amikor az
oldat néhány percig lila maradt, majd fél órán belül megvörösödött és a permanganát
tartalom 1 órán belül teljesen elbomlott. Az, hogy a piridin a kénsav/kálium-permanganát
elegyhez képest a permangánsavval szemben kevésbé stabil, az feltehetőleg a piridíniumpermanganátban fellépő erős a [py-H]+ kation és a permanganát anion közötti
kölcsönhatásnak köszönhető, amely a piridin C-H kötések és a permanganát-oxigén közötti
reakciót aktiválja. Kénsavas oldatban, ahol elsődlegesen permangánsavnál erősebb kénsav
anionjával jön létre a piridínium-kation kölcsönhatása, a permanganátos oxidáció lelassul, a
piridínium-kationt és permanganát aniont tartalmazó oldat stabilabb. Ezen mechanizmus
vizsgálata céljából a piridínium-permanganát és piridínium-szulfát és permanganát-ion
rendszer közötti kölcsönhatásokat kvantumkémiai módszerekkel fogom modellezni.
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3.2 Csapadékképzésen alapuló metatézis reakciók
A csapadékképzésen alapuló metatézis reakciók két nagy csoportra oszthatók. Az első
csoportba azok a reakciók tartoznak, amikor a reakcióban képződött permanganátsó
válaszható el oldhatatlan csapadékként. Ez a módszer elsősorban az alkálifém-, ammónium
és az ezüst-permanganát, valamint a komplex permanganátok esetében használható.
A második csoportba azok a reakciók tartoznak, amikor a kiindulási permanganátsó
kationja és a reaktáns anionja ad oldhatatlan vegyületet, mint például az ezüst-, alumíniumvagy bárium-permanganát szintézis prekurzorok esetében a kloridok, lúgok, illetve szulfátok.

AgMnO4(aq) + MCl(aq) = MMnO4(aq)+ AgCl(sz)

(3-7)

Ba(MnO4)2(aq) + M’SO4(aq)= BaSO4(sz) + M(MnO4)2(aq)

(3-8)

Al(MnO4)3(aq) + 3 MOH(aq) = Al(OH)3(sz) + 3MMnO4(aq)

(3-9)

ahol M és M’ a megfelelő vegyértékű kation. A csapadékok leszűrésével és a kapott oldatok
bepárlásával ezen módszer segítségével számos permanganátsót állítottak elő [5,13,39,40].
Néhány speciális esetben a KMnO4 kálium-ionja is csapadékba vihető [41,42] [lásd 3.2.3.
fejezet].
Az egyszerű permanganátsók közül9 legrosszabbul az ezüst-permanganát oldódik
(S=9 g/liter 25 °C-on [13]). Először Mitscherlich állította elő [13] a kálium-permanganát oldat
és ezüst-nitrát reakciójában, amikor lila színű kristályos csapadékként keletkezett. Preparatív
értékét jelzi, hogy kiindulási anyagként más permanganátvegyületek - például a báriumpermanganát - előállításához – használták fel. A bárium-permanganátot további prekurzor
anyagként hasznosították, azaz az AgMnO4 közvetlenül vagy közvetve számos más
permanganátvegyület kiindulási anyaga volt [13]. Sajnos csekély oldhatósága miatt csak híg
permanganátvegyület oldatok állíthatók elő belőle.
Az alkáli- és ammónium-permanganátok oldhatósága nem túl nagy [14,43-45], és a
kation méretének növekedésével az oldhatóság csökkenő tendenciát mutat, ezért a rubídium

9

Néhány komplex permanganátsó, különösen a nagyméretű és így könnyen polarizálható kationokat
tartalmazó vegyületek, mint
például a [tetrapiridinréz(II)]-permanganát vagy a [bisz(2,2’bipiridin)(kloro)réz(II)]-permanganát gyakorlatilag oldhatatlan vízben.
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és a céziumsó telített kálium-permanganát oldatból a megfelelő alkáli-fém sóval való
kölcsönhatás eredményeként csapadékként leválasztható [46-49].

3.2.1. Az ammónium-permanganát előállítása
Az ammónium-permanganát képződését

Boettger [46] figyelte meg a kálium-

permanganát és az ammónium-klorid reakciójában. Erre alapozva Christensen [50] dolgozta
ki azt a preparatív eljárást, amelynek kismértékben módosított formáit [47]

általánosan

használják. A

KMnO4(aq) + NH4Cl(aq) = NH4MnO4(sz) + KCl(aq)

(3-10)

reakciót a melegen telített oldatok összekeverésével majd ezt követő hűtésével és a kivált
ammónium-permanganát elválasztásával, illetve kétszeri átkristályosításával végzik. Az
ammónium-kloridot nyolcszoros fölöslegben használják. Ennek ellenére a keletkezett sóban
Christensen [50] még mindig mutatott ki káliumot. Későbbi vizsgálatokban [52], a jeges
vízben hűtést és a kétszeri átkristályosítást és a kloridmentességet az összetétel külön
vizsgálata nélkül is elfogadták mint elégséges tisztítási módszert.

3-1. ábra A KMnO4+NH4Cl reakció termékeinek XRD felvételei. A-a reakciótermék, B-a
vízből átkristályosított só; C-1 ekvivalens NH4Cl tartalmú vízből átkristályosított só
A Moles és Crespi által módosított [47] módszerrel kapott csapadék az XRD vizsgálat
alapján (3-1.ábra) arra a következtetésre jutottam, hogy az kálium-permanganát és az
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ammónium-permanganát szilárd oldatának10 kristályait és ammónium-kloridot is tartalmazott,
ezért megvizsgáltam a fenti reakciót és a tiszta NH4MnO4 előállításának lehetőségét.
Kétszeri átkristályosítás11 után ammónium-klorid mentes, de a kálium-tartalmát
tekintve gyakorlatilag változatlan összetételű (K,NH4)MnO4 szilárd oldatokhoz jutottam. A
KMnO4-NH4MnO4 rendszer oldhatósági viszonyairól és a (K,NH4)MnO4 szilárd oldatokról
irodalmi adat nem állt rendelkezésemre, de az analóg KMnO4-RbMnO4 rendszer
tulajdonságai alapján az várható12, hogy az ammónium-permanganát a K,NH4//MnO4
rendszerből még többszöri átkristályosítással sem állítható elő tiszta formában.
A képződött (K,NH4)MnO4 szilárd oldatok összetétele alig függ az átkristályosítás
hőmérsékletétől (0 vagy 25 °C) és számától (hasonlóan a K,Rb//MnO4 rendszerhez, ahol a
KMnO4 és RbMnO4 tartalmú oldatokból széles koncentrációtartományban gyakorlatilag
ugyanolyan összetételű (K,Rb)MnO4 elegykristályok képződnek [52]), ami arra mutat, hogy
az ammónium, illetve a kálium-permanganát oldhatóságának hőmérsékletgradiense a 0-25
°C hőmérséklet tartományban nagyon hasonló. A kikristályosodott szilárd oldatok összetétele
viszont jelentős mértékben függ - azonos K+/NH4+ ionarány mellett - a két ion abszolút
koncentrációjának különbségétől. Az ammónium-permanganát és kálium-permanganát
oldhatóságai 8.6 illetve 7.2 g/100 ml víz 25 °C-on. Mivel a két só közül a káliumpermanganát a rosszabbul oldódó komponens, könnyen belátható, hogy az ammóniumpermanganát vagy ammónium-permanganátban dús szilárd oldat csak akkor tud képződni,
ha az oldat ammónium-ion koncentrációját megnöveljük az ammónium-permanganát
oldhatóságának csökkentése érdekében.
Az

egyes

átkristályosítási

lépéseket

ammónium-klorid

jelenlétében

végezve

(K,NH4//MnO4,Cl-rendszer), az átkristályosítási lépések során kapott szilárd oldatok
káliumtartalma fokozatosan csökkent. Néhány lépés után a maradék ammónium-kloridot
egy tiszta vízből történő átkristályosítással eltávolítva, káliummentes anyaghoz jutottam. A
hozam persze az átkristályosítások számának növekedése miatt jelentősen lecsökkent. A
K0.40(NH4)0.60MnO4 összetétellel kapott kristályokat 1 mól-ekvivalens NH4Cl jelenlétében majd
tiszta vízből 70/25 °C gradienssel átkristályosítva a K0.20(NH4)0.80MnO4 összetételű anyaghoz
jutottam. Ezt még 3-szor megismételve, tiszta ammónium-permanganáthoz jutottam.

A

jelenség pontos feltérképezéséhez a KMnO4-NH4MnO4 rendszer szilárd oldatainak
10

A KMnO4 és az NH4MnO4-re jellemző vonalak eltolódása, valamint a végtermék kálium- és
ammónium-permanganát tartalmának titrimetriás és gravimetriás módszerű elemzése alapján.
11
A kristályosítást 70/25 °C és 70/0 °C-ra gradienssel végeztem.
12
A KMnO4 és az RbMnO4 korlátlanul képes egymással elegykristályt alkotni [52,66], és bármely
koncentrációarány mellett elegykristály képződik. Mivel az ammónium-ion mérete a kálium és a
rubidium ionmérete közé esik - feltehetőleg az NH4MnO4 is képes a KMnO4-tal elegykristályt képezni,
illetve a (K,NH4)MnO4 rendszer tulajdonságai hasonlóak a (K,Rb)MnO4 rendszer tulajdonságaihoz.
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összetételének és tulajdonságainak ismerete, valamint az ammónium-permanganát politerm
oldhatósági, és a KMnO4-NH4MnO4-H2O illetve a KMnO4-NH4Cl-H2O rendszer oldhatósági
diagramjai és fázisviszonyainak ismerete is szükséges.
3.2.2. A komplex permanganátok szintézise
A nagyméretű komplex kationok polarizálhatósága és ezzel a kötés ionos jellegének
csökkenése következtében számos komplex oldhatósága elég kicsi ahhoz, hogy
csapadékképzéses folyamatban előállítható legyen. Ezen az úton állították elő az ezüst, réz,
kadmium, cink, nikkel, króm, kobalt, magnézium, kalcium és alumínium egyes di-, tetrailletve hexakoordinált komplexeit ammónia [53-56], piridin [57], 2,2'-bipiridin [58], antipirin
[59], urotropin [54] és karbamid [60] ligandumokkal.
Néhány esetben azonban nem az a komplex keletkezett amelyet elő kívántak állítani
[58], más esetekben a komplexeket nem sikerült tiszta formában izolálni a ligandum és a
permanganát

közötti

reakció

és

a

szennyeződések

képződése

miatt

[56].

Az

ammóniakomplexek előállítására irányuló vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a
ligandum fölösleg az oldatban kedvezőtlenül befolyásolja a tisztaságot. Egyes izolált
komplex sók, például a megfelelő amminkomplex szulfátok és kálium-permanganát reakciója
tisztább termékekhez vezetett. A kis stabilitású komplexek disszociációja során bázikus
ligandumok szabadulnak fel, amelyek protonálódása által az oldatok pH értéke emelkedik. A
hőmérsékletfüggő komplex kation disszociációs, illetve szabad ligandum protonálódási
folyamatok következtében adott esetben fém-hidroxidok válhatnak le, amelyek oldhatósága
hőmérsékletfüggő [lásd 3.2.4. fejezet]. Ezeket a tényezőket figyelembevéve, néhány
speciális eljárástól eltekintve, az általános módszernek a megfelelően stabil komplex kation
tiszta formában való előállítását ([Cu(NH3)4]SO4.H2O, [Cupy4]SO4, stb.) és sztöichiometrikus
mennyiségének kálium-permanganáttal vagy egyes szulfát-komplexek esetében báriumpermanganáttal13 való reagáltatását találtam, olyan hőmérsékleten, ahol az MLnm+ kation
stabilitásviszonyai nem engedik a megfelelő fém-hidroxid leválását, még erősen koncentrált
oldatokban sem [45,61]. Ez a hőmérséklet, az oldhatósági viszonyok függvényében
általában 0 - 70 °C. Ezen az úton az [Ag(NH3)2]MnO4.H2O, [M(NH3)4](MnO4)2 (M=Cu, Cd és
Zn) komplexeket, valamint a [Ni(NH3)6](MnO4)2-t állítottam elő. A vegyületek tulajdonságait a
4. fejezetben, előállításuk részleteit pedig a 2. fejezetben mutatom be.

13

A rosszul oldódó komplex permanganátok esetében gondot jelent az elválasztás az ugyancsak
oldhatatlan bárium-szulfáttól.
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3.2.3. A kálium-permanganát csapadékképzési reakciói
A kálium-permanganátból kiinduló szintézisek kulcslépése egy olyan reakciópartner
alkalmazása, amelynek az anionja egyrészt a káliummal nehezen oldható csapadékot ad,
másrészt kationjának permanganátja jól oldható vízben. Jelentőségére való tekintettel,
elsőként a bárium-permanganát előállításának lehetőségét vizsgáltam a kálium-perklorát
rossz vízoldhatóságára alapozva (0.73 g/100 ml víz 0 °C-on és 1.96 g/100 ml víz 25 °C-on
[62]).

Ba(ClO4)2(aq)+ 2 KMnO4(aq)= Ba(MnO4)2(aq) + 2KClO4(sz)

(3-11)

A bárium-perklorátot bárium-hidroxid perklórsavas semlegesítésével állítottam elő, majd az
oldathoz 80 °C-on, ugyanezen a hőmérsékleten telített sztöichiometrikus mennyiségű
kálium-permanganát oldatot adtam. Az oldatot 7 °C-ra hűtve a kálium-permanganát
konverziója báriumsóvá közel 80 %-os volt. A kivált kálium-perklorát csapadék lila színű, ami
a kálium-perklorát és a kálium-permanganát közötti izomorfia [63-65] miatt fellépő kettőssó
képződés [52,66] következménye14. Muthmann és Kuntze részletes vizsgálatai alapján [52],
a K//MnO4,ClO4 rendszerből sem a KMnO4 sem a KClO4 nem kristályosítható ki tisztán,
minden koncentrációarány mellett szilárd oldat képződik. Ez azt jelenti, hogy a
sztöichiometrikus kálium-permanganát mennyiség alkalmazása esetén a K,Ba//ClO4,MnO4
rendszer oldatfázisában mindig marad perklorát-ion a kivált kristályok permanganát-ion
tartalma következtében. A kálium-perklorát leválasztásához kálium-permanganát fölösleget
alkalmazva,

a

KMnO4

fölöslege

a

bárium-permanganát

oldatban

szennyezőként

visszamarad.
Rousseau és Bruneau [41] kálium-permanganát vizes oldatát a káliumra nézve két
egyenérték H2SiF6-al reagáltatta, majd a képződött oldhatatlan kálium-hexafluoroszilikát
kiszűrését követően, a kapott permangánsav és fluorokovasav tartalmú oldatokat báriumhidroxiddal reagáltatta:

KMnO4(aq) + H2SiF6(aq) + Ba(OH)2(aq)= Ba(MnO4)2(aq) + K2SiF6(sz)

(3-12)

Az eljárás tulajdonképpen a permangánsav in-situ szintézise és azonnali továbbreagáltatása
bárium-hidroxiddal. Kushnir a semlegesítéshez bárium-karbonátot alkalmazott [42]. A kapott
bárium-permanganát
14

oldat

az

elreagálatlan

kálium-permanganáton

túl

egy

kevés

A K(ClO4,MnO4) kettőssó már 3 % kálium-permanganát tartalom esetében is erősen lila színű.
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hexafluoroszilikát-iont, és 15 %-os bárium-permanganát oldatra vetítve 6-8 g/L klorid-iont is
tartalmaz15. A bárium-permanganát egy kis részét kénsavval reagáltatva, a képződött
permangánsav a klorid-ionokat klórrá oxidálja:

HMnO4 + 7HCl = 4H2O + MnCl2 + 2.5Cl2

(3-13)

A bárium-permanganát vizes oldatban még forralás közben is stabil, így a klórgáz
kiforralható illetve a permangánsav fölöslege forralással elbontható16. A képződött báriumszulfát illetve mangán-dioxid szűréssel könnyen kinyerhető. Ezúton, a kloridtartalom 90 %-a
távolítható el a bárium-permanganát oldatból [42].
Stolba [67] a cink-permanganát szintéziséhez közvetlenül a cink-hexafluoroszilikátból
indult ki:

Zn[SiF6] + 2 KMnO4 = Zn(MnO4)2 + K2[SiF6]

(3-14)

A legtöbb anion (a perklorát és a hexafluoroszilikát kivételével) a káliummal jól oldódó sót
ad, de egy érdekes lehetőség az úgynevezett timsóképződés, figyelembevéve a
KAl(SO4)2.12H2O rossz oldhatóságát hideg vízben (0.2 g/100 ml víz 0 °C-on). Jaskowiak
dolgozott ki módszert [40] alumínium-permanganát oldat előállítására a kálium-permanganát
és az alumínium-szulfát melegen telített oldatainak kölcsönhatásával és az oldat lehűtésekor
kiváló kálium-timsó eltávolításával

6KMnO4(aq) + 4Al2(SO4)3(aq) = 6KAl(SO4)2.12H2O(sz) + 2Al(MnO4)3(aq)

(3-15)

Az így kapott alumínium-permanganát oldatot a timsó oldhatóságának megfelelő kálium
illetve szulfát-tartalom szennyezi. Az alumínium-permanganát lúgokkal reagáltatva sokféle
permanganátsó, többek között a bárium-permanganát előállítására is alkalmas [40,68].
Az ilyen típusú cserebomlási reakciók egyszerűségük és könnyű kivitelezhetőségük
révén széles körben kerülhetnének felhasználásra, de a termékek tisztasága minden
esetben problémát jelent. A timsóképződésen alapuló módszer megjavítása érdekében
végeztem vizsgálatokat a nagytisztaságú bárium-permanganát és ebből kiindulva más

15

A klorid-ion a technikai fluorokovasavból eredő szennyező.
A teljesen tiszta permangánsav híg oldatokban ellenáll a forralásnak, de itt a maradék
kloridtartalom lehetővé teszi a gyors bomlását.
16
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permanganátsók

szintézisére.

Ennek

érdekében,

a

timsó

oldhatóságának

visszaszorításához és a káliumtartalom csökkentéséhez a (3-15) reakcióban nagy
fölöslegben alkalmaztam az alumínium-szulfátot. Az alumínium-permanganát és az
alumínium-szulfát fölösleget tartalmazó oldat bárium-hidroxiddal a

2Al(MnO4)3(aq) + 3Ba(OH)2(aq) =2Al(OH)3(sz) +3 Ba(MnO4)2(aq)

(3-16)

illetve az

Al2(SO4)3(aq) + 3Ba(OH)2(aq) =2Al(OH)3(sz) + 3BaSO4(sz)

(3-17)

reakcióegyenleteknek megfelelően a bárium-permanganáton kívül csak vízoldhatatlan
anyagot eredményez. Különösen nagy mennyiségben keletkezik a bárium-szulfát, amely a
rendszerben levő maradék kálium-ionokat kálium-permanganát/bárium-szulfát elegykristály
formájában [69,70] gyakorlatilag teljes mértékben szilárd fázisba viszi. A kálium-ionok
nyomait a frissen leválasztott nagyfelületű alumínium-hidroxid is adszorbeálja, ilymódon nagy
tisztaságú bárium-permanganáthoz jutottam.
A szulfátok teljes mértékű eltávolítása érdekében a (3-16) és (3-17) reakciókhoz
használt bárium-hidroxidot csekély fölöslegben alkalmaztam. A maradék bárium-hidroxid
tartalom az oldat forralásával elbontható [71]:

Ba(MnO4)2(aq) + Ba(OH)2(aq) = 2 BaMnO4(s) +1/2O2 + H2O

(3-18)

A bárium-permanganát szilikomangánból (bárium-hidroxidos közegben) való szintézise
folyamán is keletkezik bárium-manganát. Ennek képződésében egyrészt a fenti reakció,
másrészt esetlegesen a katódon fejlődő hidrogén játszik szerepet [72].
A bárium-hidroxid fölöslegének elbontására egy másik lehetőségnek a kénsavas
semlegesítés tűnik, mivel a kénsav fölöslege a bárium-permanganátból permangánsavat
tesz szabaddá:

Ba(OH)2 + H2SO4 =BaSO4(s) + 2H2O

(3-19)

Ba(MnO4)2 + H2SO4 =BaSO4(s) + 2 HMnO4 (aq)

(3-20)
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amely elvileg forralással elbontható lenne [13,42]. Híg oldatokban azonban az ilyen tiszta
permangánsav ellenáll a forralásnak [20] és csak platina hálóval érintkezve [73] bomlik el.

3.2.4. A komplex permanganátok ligandumvesztési reakciói
Az ammin-komplex permanganátok, például a [tetraamminréz(II)]-permanganát vagy a
[tetraammincink(II)]-permanganát állás közben szilárd állapotban néhány hét alatt, oldott
állapotban néhány óra alatt elbomlik. Mindkét komplex esetében a szobahőmérsékleten
telített oldat bepárlódásakor az oldhatatlan bomlástermékek mellett kristályos ammóniumpermanganát keletkezését észleltem. Ezzel szemben Seferiadis [74] a szobahőmérsékleten
telített [tetraamminréz(II)]-permanganát oldatból +5 °C-ra hűtéssel a [Cu(NH3)4](MnO4)2
egykristályaihoz jutott.
A jelenség vizsgálatához UV-VIS spektroszkópiás vizsgálatokat végeztem. Egyrészt
a frissen előállított [tetraamminréz(II)]-permanganát oldat feloldása után közvetlenül (3-2.
ábra, a1 görbe), másrészt 1 órás állás után (3-2. ábra a2 görbe). A szilárd mintát két hétig
sötétben tartottam, majd a vegyületből oldatot készítve ismét két felvételt készítettem, egyet
a feloldás után (3-2. ábra, b1 görbe) majd egy másikat 1 órával később (3-2. ábra, b2 görbe).

3-2.ábra A [Cu(NH3)4](MnO4)2 UV-VIS spektruma
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Az a-spektrumsorozat és a b-spektrumsorozat felvételekor ugyanannyi kiindulási anyagból
készítettem az oldatot. Az a és b felvételek közötti különbségből jól látható, hogy mind a
kationhoz mind a permanganát anionhoz rendelhető sávok intenzitása arányosan csökkent,
vagyis a minta [tetraamminréz(II)]-permanganát tartalma lecsökkent. A bomlási folyamat az
anion és kation egyidejű részvételével folyik le.
Ugyanakkor, az a1 és a2 illetve b1 és b2 spektrumvonalak közötti különbség arra
mutat hogy a kationhoz rendelhető sávok intenzitásának csökkenése mellett az anionsávok
intenzitása egy óra múltán változatlan maradt. Így, a bomlási reakció egyedül a kation
hidrolízisének a következménye. Az ammónium-permanganát képződése arra is rámutat,
hogy ez a hidrolízisreakció ammónium-ion képződéssel jár. Figyelembevéve a permanganátion semlegesítéséhez szükséges ammónium-ionok mennyiségét, a hidrolízisreakció az
alábbi egyenlettel írható fel:

[Cu(NH3)4]2+(aq) + 2H2O = Cu(OH)2(sz) + 2NH3(g) + 2NH4+(aq)

(3-21)

Ez a reakció csak +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten játszódik le. A hőmérséklet szerepét a
reakcióban az alábbi módon értelmezem:
1) Az ammóniakomplexek vizes oldatban az anion természetétől, a koncentrációtól és a
hőmérséklettől függően különböző mértékben disszociálnak:

[Cu(NH3)4](MnO4)2 = [Cu(NH3)4]2+ + 2MnO4-

(3-22)

2) A komplex kation lépcsőzetes disszociációja miatt az oldat egyidejűleg több [Cu(NH3)4-i]2+
(i=0-4) kationt és oldott ammóniát is tartalmaz. A komplex kation központi fémionjának (jelen
esetben a

réznek) a megoszlása az egyes ionfajták között ugyancsak koncentráció és

hőmérsékletfüggő.
3) A komplex disszociációjából származó ammónia a vízben részlegesen protonálódik. A
szobahőmérsékleten

telített

[tetraamminréz(II)]-permanganát

oldat

pH-ja

9.60.

(Az

-3

oldhatóságot 25 °C-on határoztam meg, L[Cu(NH3)4](MnO4)2=7.81*10 ).
4) A komplex disszociációjából eredő ( a komplex-szel és a protonált formával egyensúlyban
álló) ammónia gőznyomása nagyobb, mint a vízé, így az oldat bepárlódásakor az
ammóniavesztés nagyobb mértékű mint a vízvesztés. A folyamat sebessége, és a pNH3/pH2O
arány is hőmérsékletfüggő.
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5) HA az i=0, vagyis a szabad réz(II)-ion (valójában hidratált réz(II)-ion) és a hidroxid-ion
koncentrációjának szorzata eléri a Cu(OH)2 oldhatósági szorzatát, a réz(II)-hidroxid
csapadék leválik. Az LCu(OH)2 érték szintén hőmérsékletfüggő.
A

[tetraamminréz(II)]-permanganát

kikristályosodása

(oldhatósága

szintén

hőmérsékletfüggő), illetve a réz-hidroxid kiválása a „szabad” réz-ionokból, a komplex kation
újraképződéséhez szükséges ammónia, illetve a hidroxid-ionok koncentrációjának kérdése.
A hőmérséklet a cNH3/cNH4+ koncentráció arányt a disszociációs, párolgási, oldhatósági illetve
a protonálódási egyensúlyok révén jelentősen befolyásolja. A +5 °C alatti hőmérsékleteken a
kiindulási komplex válik ki, míg az efölötti hőmérsékleteken már a

[Cu(NH3)4](MnO4)2(aq) + 2H2O(f) = Cu(OH)2(sz) + 2NH4MnO4(aq) + 2 NH3(g)

(3-23)

összesített reakcióegyenlet szerinti bomlási folyamat játszódik le. A [tetraamminréz(II)]permanganát szintézisénél a

[Cu(NH3)4](SO4).H2O + 2KMnO4 = [Cu(NH3)4](MnO4)2 + K2SO4

(3-24)

folyamatban a szintézist +8 °C-on végezve, Müller adataival egyezésben, szennyezett
termék keletkezett [56]. A korábban azonosítatlan szennyező az ammónium-permanganát
volt. A szintézist +2 °C-ra hűtéssel végezve az ammónium-permanganát nem jelent meg a
termékben.
A (3-23) reakcióval analóg módon, a [tetraammincink(II)]-permanganát ammóniumpermanganátot,

a

[diamminezüst(I)]-perklorát

pedig

ammónium-perklorátot

adott.

Amennyiben a kiindulási komplex stabilitási viszonyai és a felszabadult ligandum
protonálódási állandója lehetővé teszi, más óniumbázisú permanganátok vagy perklorátok
(vagy akár más sók) előállítása is lehetővé válik.
Megkíséreltem a

piridínium-permanganát előállítását is ezzel a

módszerrel

[tetrapiridinréz(II)]- és [tetrapiridincink(II)]-permanganátból. A [tetrapiridinréz(II)]-permanganát
vizes szuszpenzióját vákuumban szobahőmérsékleten piridinmentesítve egy lila oldatot
kaptam. Azaz a réz(II)-piridin komplexeinek stabilitása [75] és a

felszabadult piridin

mennyisége elégséges volt az ónium-típusú permanganátsó képzéséhez. Ugyanakkor, az
előállítani kívánt piridínium-permanganát sót nem sikerült izolálni, az oldat bepárláskor a
bomlás következtében gyorsan elszíntelenedett. Hasonló eredményre jutottam az analóg
cink-komplex felhasználásával végzett reakcióban is.
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A [bisz(hexametiléntetraamin)réz(II)]-permanganát szintézise során melléktermékként
izoláltam egy lila színű fémes kationt nem tartalmazó17 nagyon robbanékony vegyületet,
amely feltehetőleg az urotropin valamelyik permanganátsója volt.

3.3. A hatértékű mangánvegyületeken alapuló reakciók
A manganát(VI) vegyületek permanganátokká alakítására alapvetően két módszert
használhatunk, az egyik ezek közül az oxidáció. Oxidálószerként klór, bróm vagy ózon
használható [39,76]. A másik lehetőség a manganát(VI) vegyületek savas, semleges vagy
gyengén lúgos közegű diszproporcionálódása [77,78]. A mangánsav (H2MnO4) nem stabil,
és pillanatszerűen diszproporcionálódik permangánsav és mangán-dioxid képződéssel. A
permanganát-ion esetében:

3 MnO42- + 2 H2O = 2 MnO4- + MnO2 + 4OH -

(3-25)

A folyamat egyensúlyi állandója K = [MnO4-]2[OH]4/[MnO42-]3 alapján (K=16) [77] a vízoldható
manganát(VI) vegyületek oldatának pH értékét csökkentve (például magnézium-szulfáttal a
hidroxid-ionokat magnézium-hidroxid csapadékként eltávolítva) lehetőséget kapunk a
megfelelő permanganátsó előállítására [79].

3Na2MnO4 + 2MgSO4 + 2H2O = 2 NaMnO4 +2Mg(OH)2 + MnO2 + 2Na2SO4

(3-26)

A bárium-manganát(VI) báriumtartalma lehetőséget ad arra, hogy a manganát(VI)
diszproporcionálódása mellett a diszproporcionálódást elősegítő vegyület anionja a
báriummal csapadékot képezzen (szulfát, karbonát) és eltávolítsuk a reakcióelegyből [80].

3BaMnO4(sz)+3MgSO4(aq)+2H2O(f)= 3BaSO4(s)+ Mg(MnO4)2(aq)+MnO2(sz)+2Mg(OH)2(sz) (3-27)

A bárium-manganát mint kiindulási anyag maga is oldhatatlan. Így fölöslegben alkalmazva,
vagy nem 100 %-os konverziók esetében, a vízoldható permanganátsókon kívül, a kiindulási
anyag fölöslege és minden melléktermék oldhatatlan. A bárium-manganátot káliumpermanganátból is elő lehet állítani, ezért részletesen megvizsgáltam a KMnO4 – [BaMnO4] –
17

A vegyület roncsolás utáni elemzése során nem találtam benne rezet. Mangántartalmának
kvantitatív meghatározásához nem állt elegendő anyagmennyiség a rendelkezésemre.
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Ba(MnO4)2 reakciósort.

A bárium-permanganát szintéziséhez kapcsolódóan részletesen

ismertetem a bárium-manganát hidrolízisére és a H2MnO4 relatív savassági tényezőjének
(ϕ)18 [24] meghatározására irányuló vizsgálataimat is.

3.3.1. A bárium-manganát előállítása
A BaMnO4 szintézise során az alkáli-manganátoknál jól bevált mangán-dioxid
oxidatív lúgos ömlesztésén alapuló módszer erősen szennyezett és alacsony BaMnO4 (8-30
%) tartalmú végterméket ad, még oxidáló hatású kiindulási báriumvegyületeket (báriumperoxid, bárium-klorát vagy a bárium-nitrát) alkalmazása esetében is [39]. A BaMnO4
kihozatal, illetve a tisztaság növelése

érdekében a kálium- vagy nátrium-manganátot

bárium-kloriddal [39,46,81] vagy bárium-hidroxiddal [82] reagáltatva már 60 % báriummanganát tartalmú termékekhez jutottak. Mivel a manganátok csak erősen lúgos közegben
léteznek, a tiszta vegyület előállításánál a pH-beállításához nagyobb mennyiségű Ba(OH)2-ot
kellett használni [76,83-84], de ez a bárium-hidroxid kismértékű oldhatósága miatt nagy oldat
térfogatokkal végzett munkát igényel. A finom eloszlású bárium-manganát csapadék nagyon
nehezen szűrhető, így a nagy oldattérfogatok hosszadalmas szűrési folyamata alatt az
erősen lúgos közeg sok szén-dioxidot abszorbeál a levegőből. Ennek következménye a
lúgokkal stabilizált manganátokat tartalmazó oldat [77,78] pH csökkenése illetve a báriummanganát részleges bomlása mangán-dioxid illetve bárium-karbonát képződés közben.
Az alkáli-manganátokat nem csak a mangán-dioxid ömlesztésével, hanem sokkal
enyhébb körülmények között, alkáli-permanganát oldatok lúgos főzésével is előállíthatjuk. A
bárium-manganát

(LBaMnO4=2.46*10-10

[77])

oldhatósági

szorzatát

figyelembevéve,

nyilvánvaló, hogy ezt a reakciót báriumvegyületek jelenlétében végezve azonnal leválik a
bárium-manganát csapadék.

4KMnO4 + 4KOH + 4Ba(NO3)2 = 4BaMnO4 + 8KNO3 + O2 + 2H2O

(3-28)

A reakcióelegy 1 órás forralása viszonylag tiszta bárium manganátot ad [77]. A tisztaság
további növelése érdekében itt is próbálkoztak bárium-hidroxidot használni az alkálilúgok
helyett [83], de a Ba(OH)2 rossz oldhatóságából, a nagy oldattérfogatok alkalmazásából és a
BaMnO4 szűrési nehézségeiből adódó problémák itt is felléptek.

18

Mivel a H2MnO4 pK értéke nem mérhető, a Nyekraszov-féle relatív savassági skálát [24] használom.
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A kálium-permanganát redukciója során, a megfelelő lúgkoncentráció mellett
manganát(VI)-ionok képződnek, amelyek a bárium-ionokkal a fentebb leírtaknak megfelelően
bárium-manganát csapadékot adnak. Redukálószerként különböző szerves anyagokat
[86,87], cianidokat [82], hidrazint [88] vagy jodidokat [89] is használhatunk. Cianidokkal [82]
12-14-es pH mellett a

2 KMnO4 + 3KCN + H2O + BaCl2 = 3 KCNO + 2 KCl + 2 BaMnO4

(3-29)

reakció kvantitatív. Kalcium-ionok jelenlétében a reakció végterméke nem manganát(VI)
hanem MnO2. Semleges oldatban a jodidok kálium-permanganátos titrálása során perjodátok
és manganát(V) vegyületek képződnek [69]. Azonban bárium-hidroxid alkalmazása esetén
[89] már bárium-manganát képződik:

8 KMnO4 + KI + 8 Ba(OH)2 = KIO4 + 8 BaMnO4 + 4 H2O + 8 KOH

(3-30)

A pH-t kálium-hidroxiddal is lehet szabályozni, ez esetben bárium-klorid a báriumforrás [90].
A jodid-ion oxidációja a magasabb pH értéknél csak jodátig megy, a mangán nagyobb
részben mangán(VI)-ig redukálódik:

6 KMnO4 + 6BaCl2 + 6KOH + KI = 6BaMnO4 + KIO3 + 12KCl + 3H2O

(3-31)

A reakciókörülmények nagyértékben befolyásolják a termék tisztaságát, és részletesen
megvizsgáltam a BaMnO4 előállítását a (3-31) reakció segítségével. A pH-t KOH-dal
beállítva az XRD elemzés alapján egy köbös rácsú melléktermék (a=8.32 Å) keletkezik,
amely mennyisége az alkalmazott kálium-jodid illetve a KOH mennyiségétől is függ.
Nátrium-hidroxid használatakor a köbös szennyező fázis egyáltalán nem keletkezik, ami azt
jelzi, hogy a szennyező egy káliumtartalmú anyag. A jodidok ilyen körülmények között
egészen manganát(V)-ig redukálhatják a permanganát-iont [69], ennél fogva a szennyező a
kálium- illetve bárium-mangán(V,VI)-oxidok, [91] illetve a KBa(MnO4)2 [92] bármelyike lehet.
A legvalószínűbb, hogy a K3MnO4 (a=8.23 Å az ömledékes módszerrel készített mintára [93])
a képződő köbös fázis. A minta bárium-karbonátot nem tartalmazott, így a mangán-dioxid
tartalma nem a levegőből elnyelt szén-dioxid okozta bomlási folyamat terméke,

3BaMnO4(sz) + 2CO2(g)=2BaCO3(sz) + Ba(MnO4)2(aq) + MnO2(sz)
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(3-32)

hanem

az

előállítás

folyamán

keletkező

mangán(V)

vegyület

(K3MnO4)

diszproporcionálódásának a következménye. A mangán-dioxid minden esetben keletkezik,
ami arra mutat, hogy bár a manganát(V) képződés teljesen nem kerülhető el, de megfelelő
reakciókörülmények között manganát(VI) vegyületté, illetve mangán-dioxiddá bomlik.

2Na3MnO4 + 2H2O+ BaCl2 = BaMnO4 +MnO2 + 2NaCl + 4NaOH

(3-33)

Fentiek figyelembevételével, a bárium-manganát képződése két lehetséges reakcióúton
játszódik

le.

intermedier

Egyrészt

a

manganát(VII)-manganát(VI)-manganát(V)

manganát(VI)-ion

folyamatban

az

bárium-ionok okozta lecsapása által, másrészt a

manganát(V) redukciós termékek diszproporconálódása által. Ez magyarázatot ad a KI (mint
redukálószer és káliumforrás) és a KOH (mint pH és oxidálóerő szabályzó valamint
káliumforrás) szerepére a BaMnO4 szintézise során. Az NaOH jelenlétében előállított báriummanganát BaMnO4 tartalma 66.3 %, MnO2 tartalma 13.9 % és víztartalma 19.8 %, ami 100
°C-on 2 órás szárítást követően érhető el. Benzolos azeotrópos vízmentesítéssel ez a
víztartalom 8.6 %-ra csökkenthető.
Ezt figyelembevéve MnO2-mentes bárium-manganátot kálium-permanganátból ezzel
az eljárással nem állíthatunk elő. Tekintettel arra, hogy a BaMnO4-et a vízoldható Ba(MnO4)2
szintézisére használom, az oldhatatlan MnO2 a bárium-permanganát előállításánál nem
zavaró szennyező.

3.3.2. A bárium-manganát elemzése
A bárium-manganát BaMnO4 és MnO2 tartalmának elemzésére a következő módszert
alkalmaztam: a bárium-manganátot 30 %-os foszforsavval reagáltattam és a
3BaMnO4(s) + 4H3PO4(aq) = 2Ba(H2PO4)2(aq) + Ba(MnO4)2(aq) + MnO2(s) + 2H2O

(3-34)

reakcióegyenlet szerint képződő mangán-dioxidot leszűrtem, majd az oldat permanganáttartalmát salétromsavas oxálsav oldattal kezeltem és az oxálsav fölöslegét 0.02 M káliumpermanganát oldattal visszatitráltam. Ha a foszforsav és salétromsav helyett kénsavat
használtam, akkor a bárium-manganát felülete a kivált oldhatatlan bárium-szulfáttal
bevonódik és a BaMnO4 nem táródik fel teljes egészében, illetve a bárium-szulfát a kálium-
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permanganáttal és a bárium-permanganáttal is képes elegykristályt19 képezni [2,69-70]. Az
intermedierként

keletkező mangán(III)-ionok

foszfátokkal való leválásának elkerülése

érdekében a titrálást erősen savas közegben kell végezni.
A keletkezett mangán-dioxid tartalmú csapadékot (amely természetesen tartalmazza
a kiindulási BaMnO4 mangán-dioxid tartalmát is), salétromsavas oxálsavval 30 percig
forraltam, majd az oxálsav fölöslegét 0.02 M kálium-permanganát oldattal visszatitráltam. A
(3-34) reakcióban keletkező mangán-dioxid tartalmat levonva az összes mért mangán-dioxid
tartalomból, a kiindulási mangán-dioxid tartalom megállapítható.
A

módszert

meghatározására

a

bárium-permanganát

kidolgozott,

oldat

bárium-kromát

bárium-permanganát-tartalmának

leválasztáson

és

a

kromátfölösleg

visszamérésen alapuló módszerrel kontrolláltam [94]. Az előzőekben leírtak szerinti
módszerrel mért 66. 3 % bárium-manganát tartalom helyett 66.8 %-os eredményt kaptam. A
két mérés eredményének megfelelő egyezése alapján a foszforsavas módszert – amely
könnyebben

és

gyorsabban

kivitelezhető

–

használtam

a

BaMnO4

tartalom

meghatározására.

3.3.3. A mangánsav (H2MnO4) savassági tényezőjének (ϕ) megállapítása
A bárium-manganát savakkal való kémiai viselkedését alapvetően befolyásolja az, hogy a
mangánsav erősebb vagy gyengébb, mint a vele reakcióba lépő másik sav. Mivel a
mangánsav disszociációs állandóját bomlékonysága miatt nem lehet kísérleti úton
meghatározni, egy speciális számítási módszerrel a mangánsav úgynevezett savassági
tényezőjét (ϕ) határoztam meg, amelyet összehasonlítottam a kénsav, szénsav, és a
permangánsav savassági tényezőjével.
A módszer alapja a Nyekraszov által felismert összefüggés [95], amely szerint egy
adott atom elektronaffinitása az atomtörzs elektronaffinitásából (az utolsó vegyértékelektron
ionizációs energiája, amely elméleti [96] és kísérleti úton is meghatározott érték az összes
ismert elemre) az atomtörzs körül elhelyezkedő elektronok számának és fajtájának
figyelembevételével az alábbiak szerint adható meg:

EX = [NX/(σ + π + e)] [1/2(π + e + 2)] [1/(e+2)]
19

(3-35)

A kénsavval végzett kísérletekben a képződött bárium-szulfát valóban halvány rózsaszínű, amely oxálsavas
forralással sem színteleníthető el.
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ahol EX az X atom elektronaffinitása, NX az X atom atomtörzsének statikus elektronaffinitása,
σ és π értelemszerűen a σ és π-kötések száma az E atom körül, e pedig a szabad elektronok
számára vonatkozó faktor, amely értéke az s és p elektronokra 1, a d elektronokra, illetve a
fémek s2 telített héján levő két elektronra az elektron-elektron kölcsönhatások miatt pedig
összesen négy. A vizsgált molekulában jelenlevő adott X atom statikus elektronaffinitására
nyilvánvalóan befolyással van az n darab szomszéd atom (Yi) EY értéke, amelyeket
ugyancsak befolyásol EX érték illetve az Y atomhoz kapcsolódó más atomok E értékei is. A
molekulára felírható általános összefüggés az úgynevezett dinamikus elektronaffinitás
kiszámítására [97] az alábbi egyenlet adható meg:
EXY = Ex [(Eyx*n)/(EYX + EZX + ...)]α

(3-36)

ahol az X atom EXY értékét az X atom Ex értékéből és az őt körülvevő n darab más atom
statikus elektronaffinitásából (EXi) kiindulva lehet iterációs módszerrel meghatározni. Az α
faktor értéke a szervetlen anyagokra α=2/3.
A molekulát alkotó atomok EXi és EiX értékeit összevetve, a kötés polaritása
kiszámítható. Azonosság esetén apoláris kötésről van szó, ha a két érték különbözik, a
Pxi =ν [Eix - EXi]/[Eix + EXi] illetve a Pix =ν [Exi – EiX]/[EXi + EiX]

(3-37)

összefüggéssel számított kötéspolaritások (ν a kötésrend, ν=1-3) összegzésével az X atom
effektív parciális töltése is kiszámítható:
ΣPX= δX

(3-38)

A szervetlen oxosavak a (HO)nM(O)m általános képlettel jellemezhetőek, ahol n=1-5 és m=04. A hidrogén δH és a hidroxilcsoport oxigénjének δO1 értéke a hidroxilcsoport ionosságának
mértékét adja meg, amelyre természetesen hatással van az M atom δM parciális töltése is. A
relatív savassági tényező (ϕ) kiszámítására a

ϕ = [-(δH)/(δO1)](1 + δM)0.5

(3-39)

képletet használva az egyes oxosavak relatív saverősségi sorrendje meghatározható.
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3-3. táblázat Néhány szervetlen oxosav atomjainak parciális töltései és ϕ értéke

Oxosav

δH

δO1

δO2

δX

ϕ

H2SO4

+0.38

-0.46

-0.36

+0.88

1.125

HMnO4

+0.37

-0.53

-0.46

+1.56

1.114

H2MnO4

+0.37

-0.52

-0.42

+1.42

1.106

H2CO3

+0.39

-0.50

-0.42

+0.67

0.965

Természetesen ez a ϕ érték összefügg az egyes savak illetve részlegesen ionizált
többértékű savak pK értékeivel is [24]. A mangánsavra a

pK= 14(1-ϕ)

(3-40)

empirikus képlettel számított [24] pK érték –1.48, vagyis a mangánsav egy erős sav, mint az
analóg szerkezetű krómsavval illetve kénsavval/szelénsavval való szerkezeti analógiája
alapján várható is volt.

3.3.4. A bárium-manganát reakciója savakkal
A bárium-permanganát képződése a bárium-manganát és szénsav kölcsönhatásában régóta
ismert [14,46,98-99], és erre a reakcióra alapozva Muthmann [44] dolgozott ki egy preparatív
eljárást, amely legalább 10 órás forralást igényel, de még ennél is hosszabb reakcióidő
szükségeltetik a kvantitatív hozam eléréséhez. Mostanáig ez volt az egyedüli jól bevált
módszer a tiszta Ba(MnO4)2 előállítására az alábbi formális egyenlet szerint:

3BaMnO4(s) + 2CO2(g) = 2BaCO3(s) + MnO2(s) + Ba2+(aq) + 2MnO4-(aq)

(3-41)

A reakcióra vonatkozó termodinamikai adatokat kiszámítva (∆Hr=117.9 kJ/mol; ∆Gr=1.7
kJ/mol) megállapítottam, hogy a reakció endoterm és a standard szabadentalpia változás
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alapján ez a folyamat magától elvileg nem is játszódik le. Ugyanakkor a bárium-manganát
szuszpenziója levegőn már szobahőmérsékleten állás közben néhány órán belül sötétlila
színűre változik a bárium-permanganát képződés miatt, és a képződött oldatot báriumhidroxiddal semlegesítve bárium-karbonát csapadék válik ki [77,84]. A fenti reakciót mint a
levegőből elnyelt szénsav reakcióját szokták tekinteni, amely során mangánsav keletkezik és
diszproporcionálódik. Emiatt a mangánsavat a szénsavnál gyengébb savnak vélelmezték.
Ugyanakkor a relatív saverősségre vonatkozó számításaink ennek ellentmondanak, és
ϕH2MnO4>ϕH2CO3 értékek alapján (lásd 3-3. táblázat) a szénsav nem tudja a mangánsavat
felszabadítani a sóiból. Ezen ellentmondás tisztázása és a reakcióidő csökkentése, és ezzel
a (3-41) reakció preparatív értékének növelése céljából, megvizsgáltam a bárium-manganát
savakkal illetve savprekurzorokkal, így többek között szénsavval, kénsavval, valamint egyes
szulfát és karbonát sókkal lejátszódó reakcióját is.
A mangánsavnál erősebb savak, így a kénsav [39], salétromsav [32,39] vagy a
foszforsav [77] reakciójában képződő mangánsav diszproporcionálódása egy lehetőség a
permangánsav vagy bárium-permanganát előállítására. A bárium-manganát és kénsav
reakció vizsgálatára külön kitérek, a HNO3 és H3PO4 alkalmazása azonban az oldható
Ba(NO3)2 illetve Ba(H2PO4)2 képződés miatt preparatív szempontból nem túl ésszerű. A
bárium-nitrát hideg vízben viszonylag rosszul oldódik, ezért régebben használták a
salétromsavas módszert is, de a kapott bárium-permanganát oldat nem volt elég tiszta. A
foszforsavas reakció viszont a bárium bisz(dihidrogén-foszfát) jó vízoldhatósága és ezzel a
zárványképződés elkerülése miatt a bárium-manganát analízisében fontos szerepet tölt be
[lásd 3.3.2 fejezet].

3.3.4.1. A bárium-manganát hidrolízise
A frissen készített bárium-manganátot szénsavmentes vízben szuszpendáltam és a
szuszpenziót (100 g/l) levegőtől elzárva leülepítettem. A szilárd bárium-manganát
csapadékkal (LBaMnO4=2.5*10-10 [1]) egyensúlyt tartó oldat színtelen és pH értéke 8.8 volt,
amely gyorsan emelkedett, miközben az oldat egyre inkább lila színűvé vált. A pH érték 10
perc kevertetés után már 9.2 és 24 óra múlva 9.3 volt. Az oldat színe jellegzetes lila volt,
báriumkoncentrációja 0.69 mM), az oldott mangántartalom a báriumkoncentráció közel
kétszerese20, ami az oldat lila színével egyetemben megfelel a bárium-permanganát
jelenlétének. A bárium-manganát nagyon rosszul oldódik vízben, telített oldatának
20

A BaMnO4 1:1 Ba:Mn aránya az alacsony koncentrációja miatt csak kismértékben befolyásolja a
Ba(MnO4)2-ból eredő Ba:Mn=1:2 mólarányt.
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koncentrációja mindössze 0.0157 mM. A bárium-manganát vizes oldatban disszociál az
alábbi egyenlet szerint:

BaMnO4 + 2H2O = [Ba(OH)2 + H2MnO4 ] = Ba2+ + 2OH- + H2MnO4

(3-42)

A frissen készített oldat nagyon gyengén lúgos pH értéke (8.8) összhangban van azzal, hogy
a mangánsav középerős sav. A pH eleinte gyorsan majd egyre lassabban emelkedik, ami
egy szekunder folyamat jelenlétéről is tanúskodik. Az oldott bárium-manganát a gyengén
lúgos pH értéken gyorsan diszproporcionálódik, a

3BaMnO4(aq) + 2H2O = MnO2(sz) + Ba(MnO4)2(aq) + 2Ba(OH)2(aq)

(3-43a)

vagy ionos formában a

3 MnO42-(aq) + 2 H2O(l) = MnO2(sz) + 2MnO4-(aq) + 4OH-(aq)

(3-43b)

reakcióegyenletek szerint. A hidroxid-ionok felszaporodása okozza a pH növekedését és a
(3-43) reakció a mangán-dioxid kiválása és a reakció irreverzibilis volta miatt akár a
kiindulási BaMnO4 teljes bomlásához is vezethetne. A pH és a permanganát-ion
koncentráció azonban csak addig növekszik (a bomlási folyamat csak addig játszódik le),
amíg a bárium-manganát fölösleg oldhatósága21 által biztosított manganát-ion koncentráció
mellett a hidroxid- és permanganát—ionok koncentrációja nem éri el az egyensúlyi
koncentrációt a K=[MnO4-]2[OH-]4/[MnO42-]3 egyensúlyi állandónak megfelelően. Az egyensúly
beállása

után

mért

pH,

permanganát-

illetve

bárium-ion

koncentráció

értékekből

kiszámítottam, hogy a bárium-manganát 10 %-os szuszpenziójában 24 óra alatt a kiindulási
bárium-manganát 0.76 %-a bomlik el ily módon.

3.3.4.2. A bárium-manganát reakciója kénsavval és szulfátokkal
A hidrolízis egyensúlyi állapotának beálltával a (3-43) reakció szerint az oldatban
meghatározott mennyiségű hidroxid-ion, bárium-ion, manganát-ion és permanganát-ion van,
és az oldattal egyensúlyt tart a szilárd bárium-manganát. Megállapítottam, hogy az oldatfázis
21

A szabad manganát-ion koncentráció a folyamat előrehaladtával egyre kisebb az oldatban az oldott
bárium-ion koncentráció emelkedése miatt ([MnO42-]= LBaMnO4/[Ba2+]).
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hidroxid-ion tartalmát lekötve, például protonforrást juttatva az oldatba, a hidrolízis egyensúly
a permanganát képződés irányába tolható el, miközben a bárium-ion a protonforrás
anionjával a megfelelő sót képezi. Ha az anion (pl. a karbonát- vagy a szulfát-ionok)
oldhatatlan sót képez a bárium-ionnal, akkor a megfelelő oldhatatlan báriumsók
elválaszthatók az oldattól, és a BaMnO4 : H2X mólaránytól illetve a H2X sav és a
permangánsav

relatív

saverősségétől

függően

[24]

bárium-permanganát

illetve

permangánsav képződik:

3BaMnO4 + 2H2X = 2BaX + Ba(MnO4)2 + MnO2 + 2H2O

(3-44)

ahol X=karbonát vagy szulfát. A

3BaMnO4 + 3H2SO4 = 3BaSO4 + 2HMnO4 + MnO2 + 2H2O

(3-45)

reakcióegyenletnek megfelelő reakció a szénsavval már nem játszódik le. A szénsav
gyengébb sav mint a permangánsav [24] - vagyis a bárium-karbonát és a permangánsav
könnyen reagál CO2 és bárium-permanganát képződés közben [42] – így a báriumpermanganát és a szénsav reakciójában nem keletkezik permangánsav.
A (3-45) reakció a BaMnO4 rossz oldhatósága folytán egy részben szilárd-folyadék
reakció. A kénsav esetében a bárium-manganát felületén kialakuló oldhatatlan bárium-szulfát
réteg

nagymértékben

akadályozza

a

reakció

teljessé

tételét.

A

sztöichiometrikus

mennyiségben alkalmazott kénsav nem reagál el teljesen, és a visszamaradt szabad kénsav
katalizálja a már képződött permangánsav bomlását. Emiatt a bárium-manganát-kénsav
reakció csak akkor ad megfelelő permangánsav hozamot, ha a frissen képződött kolloid
eloszlású bárium-manganátot 2/3 ekvivalens kénsavval nagyon lassan erős keverés közben
reagáltatjuk (3-44 egyenlet), majd a képződött bárium-permanganátból a sztöichiometrikus
mennyiségű kénsav beadagolásával egyszerre választjuk le a bárium-szulfátot és hozzuk
létre a permangánsavat. Mivel a bárium-permanganát nem-szabályos szilárd oldatot képez a
már korábban képződött bárium-szulfáttal is [69,70], így az első lépcsőben kapott oldat
báriumtartalma kevesebb, mint a számított. Ezért a Ba-tartalmat mérni kell a második
lépcsőben szükséges pontos kénsavmennyiség kiszámításához, amely kevesebb, mint a
bemérés alapján várt 1/3 ekvivalens kénsavmennyiség.
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Protonforrásként természetesen nemcsak ásványi savak, hanem savasan hidrolizáló
sók, például az ammónium-szulfát is használhatóak. A hidroxid-ionokat ebben az esetben
az ammónium-ionba „kötött” proton fogja be:

NH4+ + OH- = [NH4OH] =NH3 + H2O

(3-46)

és az ammónium-ion ellenionja, a szulfátion azonnal csapadékot képez a bárium-ionnal, az
alábbi bruttó egyenletnek megfelelően:

3BaMnO4 + 3(NH4)2SO4 = 3BaSO4 + 2NH4MnO4 + 4NH3 + MnO2 + 2H2O (3-47)

Az egyetlen oldható termék az ammónium-permanganát. A reakcióelegy összekeverésekor
intenzív ammóniaszag észlelhető. A reakció formálisan az ammónium-manganát(VI)
hidrolitikus bomlása, ahol az erős sav és gyenge lúg sója savasan hidrolizál, ami gyors
manganát(VI)-ion diszproporcionálódást tesz lehetővé az alábbi egyenletek szerint:

BaMnO4 + (NH4)2SO4 = (NH4)2MnO4 + BaSO4

(3-48)

3(NH4)2MnO4 = 2NH4MnO4 + 4NH3 + MnO2 +2H2O

(3-49)

A cink-oxid és magnézium-oxid oldása kénsavban, majd a kénsavfölösleget tartalmazó
reakcióelegy reagáltatása a bárium-manganáttal a cink- és a magnézium-permanganát
előállítására használt eljárás [80]. Itt a hidroxid-ionokat megkötő cink- és a magnéziumionokból képződő fém-hidroxidok oldódnak fel a diszproporcionálódás során képződő
permangánsavban.

3.3.4.3. A bárium-manganát reakciója szén-dioxiddal
A bárium-permanganát szintézisénél a szén-dioxidot fölöslegben alkalmazzák, nagyon
hosszú reakcióidő mellett [44]. A CO2 bevezetése az egyensúlyi rendszerbe elsődlegesen
keletkező szénsav (CO2+H2O) reakcióján keresztül fejti ki hatását. A bárium-karbonát
lecsapódása (LBaCO3=8.1*10-9, 25 °C) [77] mellett az éppen kivált bárium-karbonát a
szénsavval reakcióba is léphet [100-102] („agresszív szénsavtartalom”) és bárium-hidrogénkarbonát képződhet. A bárium-hidrogén-karbonát szilárd állapotban nem túl stabil, de vízben
jól oldódik és a szintézis hőmérsékletén forralással lassan elbomlik [100-102].
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Ha a bárium-manganát és szén-dioxid reakciójában kapott bárium-permanganátoldathoz bárium-hidroxidot adunk bárium-karbonát keletkezik [77,84]. Ez azt jelzi, hogy a
bárium-permanganát szintézisének körülményei között az oldatfázisban valóban báriumhidrogén-karbonát van jelen. Ez alapján megállapítottam, hogy a bárium-manganát és
szénsav közötti reakciót az alábbi részekre bontható:

(1

a bárium-manganát hidrolízisére,

(2

vízben oldott szén-dioxidból a szénsav képződésére

(3

a szénsavból eredő hidroxónium-ionok és a BaMnO4 hidrolíziséből
eredő hidroxid-ionok reakciójára

(4

a hidrolízisben képződött manganát(VI)-ionok/mangánsav
diszproporcionálódására

mint alapreakcióra, és
(5

a bárium-hidrogén-karbonát hőbontására

mint másodlagos reakcióra és a szilárd csapadékok kiszűrése után a bárium és
permanganát-ionokat

tartalmazó

oldat

kristályosítására

bonthatjuk.

Az

alapreakció

összesített reakcióegyenlete:

3 BaMnO4(sz)+2H2O(f)+4CO2(g)= 3Ba2+(aq)+4HCO3-(aq)+ 2MnO41-(aq)+MnO2(sz)

(3-50)

A (3-50) reakcióra számított termodinamikai jellemzők ( ∆Hr=166.8 kJ/mol, ∆Gr=-16.8 kJ/mol)
alapján a kémiai hajtóerő lehetővé teszi a

folyamat spontán lejátszódását. A

tapasztalatokkal egyezően, a reakció hőmérsékletének emelése gyorsítja a folyamatot. A
bárium-hidrogén-karbonát forralás közben bekövetkező bomlása [102] és a bárium-karbonát
csapadék leválása a bárium-ion koncentráció csökkentése által a hidrolízis egyensúlyában
résztvevő manganát-ion koncentráció növekedését is lehetővé teszi. A bárium-koncentráció
csökkenése a BaMnO4 rossz oldhatósága (és a bárium-permanganát felhalmozódása) miatt
kulcstényező

a

megfelelő

manganátkoncentráció

és

ezzel

együtt

a

megfelelő

diszproporcionálódási sebesség elérésében.
A telített bárium-manganát oldat (Ba2+//MnO4-,MnO42-,OH-) és a nátrium-hidrogénkarbonát vizes oldatának reakcióját is megvizsgáltam. A nátrium-hidrogén-karbonát a
forralás közben nátrium-karbonát és szén-dioxid képződéssel bomlik, így a rendszert a Ba2+,
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Na+//MnO4-,MnO42-,CO32-, HCO3-, OH- komponensek alkotják. A BaMnO4:NaHCO3 mólarányt
4:3, 1:1 és 3:4

értéken rögzítve, a keletkezett termék változó mennyiségben a bárium-

permanganát, nátrium-permanganát és nátrium-karbonát. A Ba(MnO4)2 egyértelműen a
felszabaduló szén-dioxid és a bárium-manganát reakciójának terméke (lásd fent), míg a
nátrium-permanganát és a bárium-karbonát egyrészt a bárium-permanganát/nátriumkarbonát megfelelő reciprok sópárjai, másrészt ezek a vegyületek képződhetnek a báriumpermanganát nátrium-hidrogén karbonát reakció termékeként is, ahol az egyensúlyt a
bárium-karbonát kicsapódása tolja el a képződésük irányába.

Ba(MnO4)2 + Na2CO3 =BaCO3 + 2NaMnO4

(3-51)

Ba(MnO4)2 + 2NaHCO3 =Ba(HCO3)2 + 2 NaMnO4

(3-52)

A fenti reakciómechanizmus alapján nyilvánvaló, hogy nem a gyengébb szénsav szabadítja
fel az erősebb mangánsavat a sójából. A reakció hajtóereje a hidrolízis és a hidrolízistermék
diszproporcionálódása, és a szén-dioxid elsődleges szerepe ezekben a folyamatokban a pH
szabályozása.

3.1.4.4. A bárium-permanganát szintézise a bárium-manganát és a szén-dioxid hidrotermális
reakciójában
A bárium-hidrogén-karbonát oldhatósága szobahőfokon és 22 atm szén-dioxid nyomáson
0.727 M (188.3 g/liter) [100-102]. Ezt és a reakció endoterm mivoltát figyelembe véve, a
hidrotermális reakciót terveztem a bárium-permanganát előállítására. A szilárd báriummanganátot, a vizet jég formában, és a szénsavat szárazjég formájában mértem össze, majd
az autoklávot (75 %-os töltöttségi fok a megfelelő nyomás kialakulásának biztosításához)
100, 120 és 140 °C-ra hevítve autogén nyomáson különböző ideig (1-6 h) reagáltattam.
A még meleg autoklávot nyomásmentesítettem, amikor a bárium-hidrogén-karbonát
nagyobb részben elbomlott és BaCO3 valamint szénsav képződött. A BaCO3 és MnO2
keverékét leszűrve, az oldatból a bárium-permanganátot kikristályosítottam. A különböző
reakciókörülmények között elérhető hozamot a 3-4. táblázatban mutatom be.
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3-4. táblázat22 A bárium-permanganát előállítása a bárium-manganát és szén-dioxid
reakciójában hidrotermális körülmények között

No.,

BaMnO4(mol) H2O (mol)

CO2 (mol)

T, °C

t, h

Hozam, %

1

1

40

2

120

3

35.8

2

1

40

10

120

1.5

52.6

3

1

40

10

120

3

49.2

4

1

40

10

120

6

50.0

5

1

80

10

120

3

46.7

6

1

40

20

120

3

51.2

7

1

40

10

140

3

20.9

8

1

40

20

100

1.5

93.8

A (3-41) reakciót tekintve (1.sor), a bárium-manganát konverziója 58.5 %-os, a báriumpermanganát hozama viszont csak 35.8 %-os. A szén-dioxid mennyiségét még a (3-50)
reakcióra nézve is jelentős fölöslegben véve (2 és 6 sor) a bárium-manganát konverziója
teljessé válik, de a bárium-permanganát hozam ekkor is csak 50 % körül mozog. A báriummanganát alacsony konverziója az BaMnO4:CO2=1:(1-2) mólaránynál és a teljes konverzió a
nagyobb mólarányoknál arra mutat, hogy a feltételezésünknek megfelelően a reakció nem a
(3-41) hanem a (3-50) folyamat szerint játszódik le. Ennek szén-dioxid szükséglete
minimálisan a BaMnO4:CO2 1:2 mólarányt kíván, továbbá szükséges a gázfázisú

szén-

dioxid jelenléte is a CO2 oldhatósága, vizes oldatbani egyensúlyi reakciói és a báriumhidrogén-karbonát

disszociációs

nyomásának

megfelelő

parciális

CO2

nyomás

biztosításához.
A bárium-manganát kitermelése azonban a bárium-manganát teljes konverziója
mellett sem emelkedik jelentősen 50 % fölé. Sem a reakcióidő változtatása, sem a víz
mennyiségének növelése nem vezetett a bárium-permanganát hozam jelentős változásához.
Ez arra mutat, hogy a bárium-permanganát hozamot egyrészt nem a bárium-permanganát
bomlási reakciója befolyásolja, másrészt nincs összefüggésben az oldatban levő báriumpermanganát koncentrációval sem.

22

Az autokláv térfogata 25 ml, így az autogén nyomás az autokláv szabad
térfogatának/hőmérsékletének/CO2 mennyiségnek a függvénye.
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A hőmérséklet emelése (3 és 7 sor) egyértelműen csökkenti (49.2 %-ról 20.9 %-ra) a
bárium-permanganát hozamát. Ez arra mutat, hogy vagy a bárium-permanganát kiindulási
anyaga vagy valamelyik köztitermék termikus bomlása, illetve a hőmérséklet növekedése
miatt fellépő mellékreakció okozza a bárium-permanganát alacsony hozamát. A báriummanganát termikusan stabil, a hőmérséklet emelésével a hidrolízisreakció gyorsabb lehet, de
más termék képződése nem várható mint a mangánsav. Így vélhetőleg a hidrolízis során insitu keletkező mangánsav termikus bomlása lép fel,

H2MnO4 = H2O + MnO2 + 1/2O2

(3-53)

amely az adott hőmérsékleten párhuzamosan játszódik le a diszproporcionálódási
reakcióval. A hőmérséklet emelésével a termikus bomlási folyamat sebessége gyorsabban
nőhet mint a diszproporcionálódási reakcióé. Ezért ez a két hőmérséklet kontrollált folyamat
szabja meg a mangánsav átalakulását mangán-dioxiddá és oxigénné ((3-53) egyenlet),
illetve diszproporcionálódását permanganát-ionná és mangán-dioxiddá ((3-43) egyenlet).
A bárium-permanganát kitermelés nem sokat változott 1.5 és 6 óra közötti reakcióidő
alatt. Ezért 1.5 óra reakcióidő mellett, 100 °C hőmérsékleten, nagy CO2 ellennyomást
alkalmaztam

a

gázfejlődéssel

járó

mangánsav

termikus

bomlásának

(3-43)

visszaszorításához. A keletkezett oldatot a bárium-hidrogén-karbonát tartalom elbontása
miatt

felforraltam majd leszűrtem. A bárium-permanganátot kristályosítva 93.8 %-os

hozamot értem el.
A bárium-manganát és a szén-dioxid hidrotermális reakciója magas hozamú és
nagytisztaságú bárium-permanganátot eredményező eljárás. Mivel szilárd kiindulási anyagok
bemérésével és rövid idő alatt elvégezhető, egy kényelmes lehetőséget biztosít a báriumpermanganát egyszerű és gyors szintézisére.
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4. A PERMANGÁNSAVAS SÓK FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI ÉS SZERKEZETE

A permangánsavas sók kivétel nélkül lila színű kristályos anyagok, bomlékonyak, az
egyszerű sók vízben általában jól oldódnak, fény és hőérzékenyek, melegítés hatására
könnyen, sokszor robbanásszerű hevességgel elbomlanak. A komplex permanganátok
vízben általában rosszul oldódnak, és a komplex kation tulajdonságai illetve a komplexképző
ligandum és a permanganát-ion vegyületen belüli kölcsönhatásai alapvetően befolyásolják a
komplex fizikai és kémiai tulajdonságait. A hidratált permanganátsók kristályvíztartalma
sokszor

változó,

gyakran

higroszkóposak,

vízben

jellemzően

jól

oldódnak,

oxidálóképességüket a kation nagymértékben befolyásolja. Hevítés hatására sok esetben a
dehidratálással egyidejűleg a bomlás is fellép, így a vízmentes permanganátsók előállítása
gyakran nem is lehetséges.
Az egyszerű permanganátsók bomlása általában autokatalitikus jellegű, és
oxigénfejlődéssel jár. A komplex sók esetében a permanganát-ion oxigénfejlődéssel és a
kation ligandumvesztéssel járó bomlása helyett gyakran a kation ligandum és anion
kölcsönhatás

következtében

más

–

általában

„intramolekuláris”

redox

folyamatok

megjelenését észleltem [4.2.3 fejezet], a kation illetve anion bomlási hőmérséklete alatti
hőmérsékleten.

4.1. Az ammónium-permanganát
Az ammónium-permanganát lila kristályait először Mitserlich állította elő az ezüstpermanganát és ammónium-klorid reakciójában [1]. Az NH4MnO4 kristályformája erősen függ
az izoláció körülményeitől. A tiszta ammónium-permanganát leggyakrabban tűkristályok
formájában kristályosodik. Az NH4MnO4 izomorf a kálium-permanganáttal és az ammóniumperkloráttal. Képződéshője –684 kJ/mol [2], piknométeres sűrűsége 2.231 g/cm3 25 °C-on
[3].

Állás közben lassan, gyors melegítés hatására már 55-60 °C-on robbanásszerű

hevességgel elbomlik [4]. Oldhatósága 7.936 illetve 8.576 g/100 ml víz 15 illetve 25 °C-on,
acetonban oldhatatlan [5,6]. Vizes oldatban fény hatására nitrogénfejlődés és mangán-dioxid
képződés közben fokozatosan bomlik [7].
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4.1.1. Az ammónium-permanganát tisztaságának meghatározása
Az NH4MnO4 legtipikusabb előállítási módszere során, a KMnO4 és NH4Cl
reakciójában [5], vizsgálataim szerint [3.2.1 fejezet] a megadott szintéziskörülmények között
nem tiszta ammónium-permanganát, hanem
Azonban

ezeknek

a

szilárd

oldatoknak

(K,NH4)MnO4 szilárd oldatok képződnek.
illetve

más,

redukáló

kationt

tartalmazó

permanganátvegyületek összetételének és tisztaságának meghatározása a kézenfekvő
redoxi-titrálásos (permanganometriás) módszerek sajnos nem vezettek pontos eredményre.
Így,

az

ammónium-permanganát

illeve

a

fentebb

említett

permanganáttartalmának redoxi-titrálásos meghatározása során

23

szilárd

oldatok

azt észleltem, hogy a

permanganát-ion nemcsak a hozzáadott reagenst, hanem a reakció során részben a saját
ammónium-ionját is oxidálja. Mivel a redoxreakciók fellépése ilyen körülmények között nem
kerülhető

el,

vizsgálatokat

végeztem

olyan

permanganát-ion

redukáló

módszer

alkamazására, amely során a keletkezett mangán(II)-ion az alkalmazott reagensek zavaró
hatása nélkül könnyen mérhetővé válik.
Reagensként hidrogén-peroxidot használva, savas közegben [8] a mangántartalom
már szobahőmérsékleten is teljesen mangán(II)-ionná alakul:

2NH4MnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 = (NH4)2SO4 + 2MnSO4 + 8 H2O + 5O2

(4-1)

A reakció folyamán átmenetileg keletkező mangán-dioxid katalizálja a hidrogén-peroxid
bomlását, így a peroxidfölösleg egy része már a reakció folyamán elbomlik. A hidrogénperoxid

maradékát

hidroxil-amin

hidrokloriddal

lekötve24,

a

mangán(II)

tartalom

gravimetriásan 8-oxikinolinát formában könnyen leválasztható és meghatározható.
A komplexek, például a [tetraamminéz(II)]-pemanganát analízise során hidrogénperoxidos feltárást követően a réz(II)- és a mangán(II)-kationokat egymás mellett határoztuk
meg 8-oxikinolinát formában (lásd 2 fejezet).

23

Az NH4MnO4 és oxálsav reakciójában az oxálsav fölösleg permanganometriás visszamérése.
A mangán(II)-oxinátot enyhén lúgos közegben kell leválasztani, és a H2O2 ezen a pH-n az Mn(II)ionokat MnO(OH) csapadékká oxidálja. Ezért a H2O2 fölöslegét hidroxil-amin-hidrokloriddal
elbontottam.
24
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4.1.2. Az ammónium-permanganát spektroszkópiai és szerkezetvizsgálata
Az ammónium-permanganát tetraéderes ammónium- és permanganát-ionokból áll, és az
NH4ClO4-tal izomorf ortorombos rácsban (Pnma, No.61) kristályosodik [9]25. Az analóg
NH4XO4 (X= Br, I, Re, Tc) vegyületek kristályrácsa tetragonális [12] és nincs allotróp
módosulatuk. Az NH4ReO4 esetében a 200 K körül vélelmezett polimorf kristályszerkezeti
átalakulás csak a rácsrezgések és az ammónium-ion orientáció változásainak következtében
fellépő kölcsönhatások következménye [14-16].
Az infravörös [3,17] vizsgálatok nem adtak meggyőző eredményt

az NH4MnO4

hidrogénkötésének létezésére vonatkozóan. A hidrogénkötések létének illetve erősségének
ismerete

lényeges

az

ammónium-permanganát

szokatlan

termikus

viselkedésének

magyarázatához [4.1.3 fejezet]. Röntgenszerkezet vizsgálattal korábban nem sikerült a
hidrogénatomok helyzetének meghatározása [18], így a probléma megoldása érdekében
teljeskörű rezgési spektroszkópiás (IR és Raman) valamint egykristály röntgen- illetve
alacsonyhőmérsékletű

neutron

pordiffrakciós

vizsgálatokat

is

végeztem.

Raman

vizsgálatokat az ammónium-permanganát hőérzékenysége és a lila színe miatt eddig még
nem sikerült végeztek. Ezért a Raman méréseket a távoli infravörös tartományba eső
gerjesztő sugárzással és a helyi túlhevülés érdekében a minták pörgetésével végeztem. Az
eredmények értékelése során figyelembe vettem az izomorf ammónium-perklorát alacsony
hőmérsékletű és izotóphelyettesített származékai segítségével megállapított [13, 19-27]
általános rezgési spektroszkópiai összefüggéseket is.

4.1.2.1. Az ammónium- és permanganát-ion általános spektroszkópiai jellemzése
Az ammónium-permanganátban mind a kation, mind az anion esetében az öt atomos ion 9
rezgésmódja a szabályos tetraéderes (Td) pontcsoport szimmetria alapján a következőképp
oszlik el a szimmetriaspeciesek (típusok) között:

Γ = A1 + E +2F2

(4-2)

Az egyenletnek megfelelően ez mindössze 4

különböző frekvenciát jelent, amelyek a

következő normálrezgésekhez tartoznak:

25

Peyronel és Pignedoli a Pna21 (C92v, No.33) tércsoportot határozta meg szobahőmérsékleten [71],
de Choi és mstai [72] újra elvégzett vizsgálatai szobahőmérsékleten is megerősítették a Pnma
tércsoportot, amelyet saját, szobahőmérsékleten végzett egykristály röntgenvizsgálataink is igazoltak.
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ν1(A1) – szimmetrikus vegyértékrezgés,

(νs)

ν2(E) - kétszeresen degenerált deformációs rezgés,

(δE)

ν3(F2)- háromszorosan degenerált aszimmetrikus vegyértékrezgés,

(νas)

ν4(F2) háromszorosan degenerált aszimmetrikus deformációs rezgés,

(δF2)

Mind a négy normálrezgés Raman aktív, de csak a két háromszorosan degenerált
(F2) rezgés infravörös aktív. A kristályban a tetraéderek torzulása és mindössze CS
szimmetria érvényesülése a két IR inaktív rezgésmód aktívvá válását és a degenerált
rezgések felhasadását okozhatja, így elvileg akár kilenc különféle frekvenciájú elnyelést
figyelhetünk meg.

4.1. ábra. Az NH4XO4 vegyületek (X=Mn, Cl) tetraéderes NH4+ és XO4--ionjainak
faktorcsoport analízis diagramja

A szabad ion Kristály tércsoport: Pnma (D2h16 (Z=4))
szimmetriája
Td

Szitusz szimmetria

Faktorcsoport

Aktív

CS

D2h

rezgés

6Ag,

R

3B1g

R

6B2g

R

6B3g

R

3Au

IR

6B1u

IR

νas(NH,XO),

3B2u

IR

δF2(NH, XO)

6B3u

IR

1A1

1E

6A’

3A’’
2F2

XO4 és NH4: N=5, n=3N-6; n=9
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Asszignáció

νs(NH, XO)

δE(NH, XO)

Mivel az elemi cellában négy-négy ekvivalens ion (anion illetve kation) van, a 4 ion
rezgésmódja 4 féle relatív fázisban csatolódhat egymással, ami további felhasadásokhoz
vezethet. Ennek levezetésére szolgál a 4.1. ábrán látható faktorcsoport analízis, amely az
ammónium-permanganát esetében mindkét a vegyületet alkotó ionra érvényes.

Mindkét

species (A’ és A’’) species tartalmaz Raman (g, gerade) és IR (u, ungerade) rezgéseket. A
háromszorosan degenerált transzlációs és librációs rezgések (F2) szintén aktívak mind az IR
mind a Raman spektrumokban, így kombinációs sávjaik megjelenése - mint azt néhány erős
hidrogénkötéssel bíró ammónium oxosavsóban ki is mutatták [24] - szintén nem zárható ki.

4.1.2.2. Az ammónium-permanganát IR és Raman spektruma
Az ammónium-permanganát szobahőmérsékleten végzett

IR (4000-400 cm-1) és

Raman (4000-200 cm-1) vizsgálatainak eredményét a 4-2, 4-3 és 4-4. táblázatokban
mutatom be. A sávok felhasadáshoz szükséges alacsonyhőmérsékletű mérésekhez illetve a
távoli IR tartomány rezgéseinek meghatározásához szükséges műszeres lehetőség nem állt
rendelkezésemre.

A

sávok

felbontásához

görbeanalízist

használtam.

A

módszer

használhatóságát a kálium-permanganátról szobahőmérsékleten készített spektrumok
görbeanalíziséből és az alacsonyhőmérsékletű spektrumok [28] elemzéséből kapott
eredmények összehasonlításával mutatom be.

A kationrezgések
Annak ellenére, hogy az ammónium-ion ν1−ν4 rezgései mind Raman aktív rezgések
[29], kis intenzitásuk következtében sem ezeket sem az infravörös ν1 és ν2 rezgéseket nem
észleltem. Ezért a kation rezgési spektroszkópiás vizsgálatait a két háromszorosan
degenerált (F2), ν3 és ν4 rezgésekre kellett korlátozni. Az eredmények a 4-1. táblázatban
láthatók.
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4-1. táblázat Az ammónium-ion infravörös rezgései (cm-1) az ammónium-permanganátban
298 K hőmérsékleten
ν1

ν2

ν3

ν4

(νs)

(δΕ)

(νas)

(δF2)

-

-

3216s

1404m

*

-

-

3226s

1455m

**

Megjegyzés

1405m
1355m
-

-

3180s

1405m

***

1385m
1350m
-

-

3148s

1390m

[3]

*Diffúz reflexiós mérés, **A burkológörbe matematikai analízisével kapott sávok; ***KBr-ban
végzett mérés.

A ν3 rezgés sávja szobahőmérsékleten rendkívül széles és szimmetrikus, melynek
görbeanalízise az ν2+ν4 (3016 cm-1) és ν1+ν5 (3380 cm-1) kombinációs sávok mellett egyetlen
nagy és szimmetrikus ν3 sávot adott 3226 cm-1 maximummal. Baran és Aymonino sem tudta
ezt a széles sávot komponensekre bontani, még az ammónium–permanganát báriumszulfátos szilárd oldatában (ortorombos, Pnma) levő D2h-CS környezetben „izolált”
ammónium-ionokról kapott méréseivel sem [3]. A 2ν4 felharmonikus sávot 2804 cm-1-nél
találtam meg egy váll formájában. A görbeanalízis a maximumot 2799 cm-1-nél mutatta. A
ν2+ν4 sávot 3040 cm-1-nél lokalizáltam
A ν4 sáv a diffúz reflexiós méréssel kapott spektrumban 1404 cm-1 hullámszámnál
jelenik meg. Ez a sáv görbeanalízissel három komponensre bontható. A KBr pasztillában
végzett nagyfelbontású mérésnél megtaláltam a három komponenst. Baran és Aymonino [3]
szobahőfokon a tiszta anyagban csak egy, ugyanakkor a bárium-szulfát mátrixban már négy
sávot (1422, 1397, 1376 és 1352 cm-1) talált. A ν4 rezgés két síkra szimmetrikus és egy
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antiszimmetrikus komponensének infravörös aktív sávjainak egybeolvadása

a diffúz

reflexiós módban, három sávra bomlása a KBr mátrixban és négy sávra bomlása az izomorf
szerkezetű BaSO4 mátrixban szokatlan jelenség.
A jelenségre a KBr és BaSO4 mátrix és az ammónium-ion közötti kölcsönhatások
adnak magyarázatot, figyelembevéve véve, hogy az N-H.....A- (A=bromid vagy szulfát-ion)
hidrogénkötések jelentősen befolyásolják a ν3 és ν4 frekcenciákat [24,25,30,31], illetve a
szimmetria

változása

eredményezhet.

Az

és

a

szabad

forgás

ammónium-szulfát

akadályozása

esetében

a

is

sávfelhasadásokat

röntgenvizsgálat

már

szobahőmérsékleten is erős N-H...SO42- hidrogénhíd jelenlétét [32] mutatja, amely az
infravörös spektroszkópiás mérésekben is jól kimutatható [33]. Az ammónium-ion rezgési
spektroszkópiás analízise az NaCl típusú kristályokban (mint amilyen a KBr is) [34-36],
megerősíti az NH4+...Br- kölcsönhatás okozta orientáció hatását a KBr pasztillás felvételeken.
Ezen sávok helyzetét és szerkezetét összevetve az ammónium-permanganát bárium-szulfát
illetve KBr mátrixban felvett spektrumában talált sávok helyzetével, egyértelműen
megállapítható, hogy a sávfelhasadáskért az ammónium-ion és a
kölcsönhatások a

mátrix közötti

felelősek. Az ammónium-perklorát esetében a ν6 librációs rezgés

felharmonikus sávja is megjelenik 630 cm-1-nél [21], amelyet korábban a ν4(ClO4) multiplett
részének véltek. Az ammónium-permanganát szobahőmérsékleten felvett spektrumában ez
a felharmonikus sáv nem jelenik meg.

Az anionrezgések
A permanganát-ion ν2 és ν4 rezgése a távoli infravörös tartományba esnek, így technikai
eszköz hiányában csak a Raman spektrum vonatkozásában foglalkoztam az értékelésükkel.
Az IR mérések diffúz reflexiós üzemmódban történtek. Az eredményeket összehasonlítottam
a KBr pasztillában, valamint a BaSO4 mátrixban kapott eredményekkel is. Az infravörös ν1
és ν3 sávok helyzetét a 4-3. táblázatban mutatom be.
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4-2. táblázat A permanganát-ion infravörös rezgései (cm-1) az ammónium-permanganátban
298 K hőmérsékleten
ν1

ν2

ν3

ν4

(νs)

(δΕ)

(νas)

(δF2)

840w

-

898vs

-

*

840w

-

919vs

-

**

923vs

400w

[17]

903vs

387w

Megjegyzés

896vs
865vs
845w

-

382w
841w

-

923vs

-

[3]

911vs
896vs
*Diffúz reflexió; **A burkológörbe matematikai analízisével kapott sávok

A diffúz reflexiós felvételen a ν1 rezgés 840 míg a ν3 rezgés 898 cm-1-nél jelenik meg. A ν1
sáv szingulett, míg a ν2 esetében a görbeanalízis a várt triplett sávokat eredményezi. Müller
és Krebs KBr pasztillában készített felvétele ugyancsak a szingulett/triplett eredményt ad a
ν1/ ν3 sávokra [17]. Baran és Aymonono [3] a ν3-re a tiszta anyagban egy dublettet kapott,
azonban a BaSO4 mátrixban, a dublett komponenseinek kismértékű eltolódása mellett, egy
új váll is megjelenik (942, 922 és 907 cm-1).
A BaSO4 mátrixban izolált permanganát-ion esetében a 848 és 828 cm-1 talált
sávokat a ν1 rezgés B1u é B3u komponensének vélték [3], ugyanakkor a permanganát-ion az
ugyancsak izomorf KClO4 mátrixban nem mutat hasonló sávfelhasadást [37] még 100 K-re
hűtés esetén sem [38]. Az 1735 cm-1 hullámszámnál megjelenő viszonylag erős
sávkomplexum a ν1+ν3 és a 2ν4 sáv komponenseit tartalmazza. A kálium-permanganát diffúz
reflexiós módszerű mérésénél az 1730 cm-1 körül megjelenő intenzív sávkomplexum ezen
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sávrendszernek a permanganát-ionhoz rendelését támasztja alá, azzal együtt, hogy a
hidrogénkötés indikátoraként az ammónium-ion kis-intenzitású ν2+ν6 sávjainak jelenléte sem
zárható ki [39].
Bár a permanganát-ion lila színe és hőérzékenysége a Raman spektroszkópiában
okoz némi problémát, több permanganátsó Raman vizsgálatát elvégezték már [40-43], a
kationok [42] és a fogadó rács hatásának vizsgálatával [43] együtt. A Raman spektrum
mérési tartományában a permanganát-ion mind a négy normálrezgése benne foglaltatik és
azonosítható. Az eredményeket a 4-4. táblázatban az ammónium-permanganát spektrumát
pedig a 4-1. ábrán mutatom be.

4-3. táblázat A permanganát-ion Raman rezgései (cm-1) az ammónium- és káliumpermanganátban 298 K hőmérsékleten
Vegyület

NH4MnO4

ν1

ν2

ν3

ν4

(νs)

(δΕ)

(νas)

(δF2)

839vs

349m

909m

400w

Megjegyzés

392w
842vs

KMnO4

842vs

845vs

351m

916m

399w

349m

911m

394w

903 m

391w

352m

918m

401w

349m

912m

397w

903m

393w

353m

919m

404w

352m

914m

402w

903m

399w

*

*

[28]**

*Saját mérés és görbeanalízis; **A ν3 sávnak 298 K-en csak dublett, míg 50 K-en triplett jele
van.
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4-2. ábra Az ammónium-permanganát Raman spektruma 298 K-en.
Szobahőmérsékleten az ammónium-permanganát Raman spektrumában kombinációs vagy
felharmonikus sávokat nem találtunk. Az izomorf KMnO4 analóg adatainak felhasználásával
[28], a görbeanalízis eredményeképp kapott sávok az alábbiak szerint azonosíthatóak:

4-4. táblázat Az NH4MnO4 szobahőmérsékletű Raman sávjainak (cm-1) asszignációja
ν1 (A1)

A’

842vs (Ag+B2g)

ν2 (E)

A’

351m (B2g, B3g)

A’’

349m (B1g, Ag)

2A’

916m (B2g,Ag)

A’’

911m (B2g, B1g, B3g)

2A’

903m (Ag)

2A’

399w (B2g, Ag)

A’’

394w (B3g,B1g)

2A’

391w (B2g, Ag)

ν3 (F2)

ν4 (F2)
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A kation és anion közötti kölcsönhatás rezgési spektroszkópiás értékelése
Az ammónium-ion és a megfelelő anionok közötti kölcsönhatás (hidrogénkötés) jelenlétének
és erősségének becslésére számos próbálkozás történt. A ν3 és ν4 sávok helyzete csak
közelítő információt ad, mivel ezek megjelenését, helyzetét és intenzitását más tényezők
erősebben befolyásolják [24,25]. Általánosságban azonban elmondható, hogy a ν3 helyzete
csökken, míg a ν4 helyzete nő a hidrogénkötés erősségének növekedésével [24], és 1400
cm-1 fölötti értékek esetén valószínűsíti a hidrogénhíd jelenlétét [39]. A ν4+ν6 és az ν2+ν6 sáv
együttes jelenlétét az ammóniumsók spektrumában a hidrogénhídkötés bizonyítékaként
szokás értelmezni, de ezen

sávok hiánya

nem ritka a gyenge hidrogénkötésű

rendszereknél [26,39].
A fenti módszerekhez képest nagy pontosságú lehetőséget kínál az NH3D+
monodeuterált rendszerek alacsonyhőmérsékletű vizsgálata [26,27]. Az NH3D+ sáv N-D
vegyértékrezgésének szélessége jellemző a hidrogén kötés erősségére, mivel az
befolyásolja a reorientáció sebességét, illetve ezen keresztül a magasabb energiájú
vibrációs állapot élettartamát. Az ammónium-perklorát esetében 22 K hőmérsékleten a ν1
sáv két komponensre hasad ( 2425 és 2399 cm-1), melyek közül az első a leggyengébben
kötött hidrogénhez (ν1/2=20 cm-1), a

másik pedig a további három hidrogénhez tartozó

(ν1/2=30 cm-1) sáv [26]. Szobahőmérsékleten ezek a sávok túl szélesek és egybemosódnak.
A rotációs gát értékét az ammónium-perklorát esetében 0.85 és 8.5 kJ/mol között határozták
meg [44], de később inkább a kisebb értéket valószínűsítették [45]. Mivel az ammóniumpermanganátban hasonló erősségű hidrogénkötés megjelenése várható, mint az ammóniumpermanganátban,

érdemesnek

tűnik

az

ammónium-permanganát

kísérleteinek és az alacsonyhőmérsékletű IR mérések elvégzése.

monodeuterálási

Ezen vizsgálatokat a

Skopje-i egyetemmel jövő évben kezdődő kooperáció keretein belül fogjuk elvégezni.

4.1.2.3 Az ammónium-permanganát diffrakciós vizsgálatai
Az

ammónium-permanganát

rezgési

spektroszkópiás

vizsgálatai

(az

alacsonyhőmérsékletű és távoli IR mérési lehetőségek hiányában) nem adtak teljes körű
információt a hidrogénkötések létéről vagy hiányáról, illetve erősségéről, ezért a
nagytisztaságú

ammónium-permanganát

egykristály
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röntgendiffrakciós

és

neutron

pordiffrakciós

vizsgálatait

is

elvégeztünk a

hidrogének

pozíciójának

megállapítása

érdekében. A DSC vizsgálat 153 és 323 K között nem mutatott polimorf fázisátmenetet26. A
neutrondiffrakciós vizsgálat 2 K hőmérsékletig szintén nem utal új polimorf fázis
megjelenésére.

A

neutrondiffraktogrammon

észlelt

változások

az

ammonium

ion

orientációjából eredő rendezettség változás következményei lehetnek.

4.3.ábra Az NH4MnO4 szerkezete
Az ammónium-permanganát por röntgendiffrakciós vizsgálatait szobahőmérsékleten
Müller és Krebs [9] míg az egykristály szerkezetmeghatározást Chang [18] végezte el 243 K
hőmérsékleten. A szobahőmérsékleten elvégzett egykristály röntgenvizsgálat során a Fourier
differencia térképek alapján lokalizáltam a

hidrogéneket, és a módszer tesztelését az

ammónium-perkloráton végeztem el, amely hidrogénpozíciói neutron diffrakciós adatokból jól
ismertek [46]. A tesztelés igazolta a módszer használhatóságát.

Az ammónium-

permanganát és perklorát egykristály röntgen diffrakciós adatait a 4-5. táblázatban láthatóak.

26

Egy rendkívül kis endoterm csúcs észlelhető 271 K-en, ami a hűtés sorána kristály felületére
lecsapódott vízből keletkezett telített ammonium-permanganát “oldat” fagyáshőjének felel meg.
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4-5. táblázat Az ammónium-permanganát és -perklorát röntgendiffrakciós adatai

Képlet

NH4MnO4

NH4ClO4

M

136.98

7.49

Kristályrendszer

ortorombos

ortorombos

Tércsoport

Pnma (No. 62)

Pnma (no. 62)

a/Ǻ

9.425

9.229

b/Ǻ

5.769

5.816

c/Ǻ

7.65

7.461

V, Ǻ3

413.51

400.48

4

4

Dc/Mg m

2.200

1.949

µ/mm (MoKα)

3.1

0.8

Kristályméret/mm

0.25x0.30x0.50

0.08x0.20x0.25

Hőmérséklet

293 K

293 K

Sugárzás, Ǻ, MoKα

0.71070

0.71070

R1

0.0302

0.0328

wR2

0.0875

0.0791

Z
-3

4-6. táblázat Az ammónium-permanganát és perklorát atomjai közötti távolságok (Ǻ)

Vegyület

M-O(1)

M-O(2)

M-O(3)

M-O(3 )

T, K

NH4MnO4

1.612

1.603

1.6162

1.6162

293

NH4MnO4

1.613

1.603

1.611

1.611

243

NH4ClO4

1.434

1.426

1.4445

1.4445

293

NH4ClO4

1.431

1.422

1.441

1.441

298

N-H(A)

N-H(B)

N-H(C)

N-H(C’)

T, K

NH4MnO4

0.719

0.745

0.731

0.731

293

NH4ClO4

0.748

0.748

0.745

0.745

293
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[18]
[47]

4-7. táblázat A kötésszögek (°) az ammónium-permanganátban és -perklorátban
O(2)-M-O(1)

O(1)-M-O(3)

O(2)-M-O(3)

O(3)-M-O(3’) T, K

111.8

108.75

109.40

108.66

293

110.4

109.5

109.3

108.9

243

110.9

108.85

108.79

108.59

293

110.89

109.76

108.94

108.52

298

H(A)-N-H(B)

H(A)-N-H(C)

H(B)-N-H(C)

H(C)-N-H(C’) T, K

113.1

106.0

109

293

110.0

109.9

109

293

Megjegyzés

NH4MnO4
[18]

NH4ClO4
[47]

Megjegyzés

NH4MnO4
109
NH4ClO4
108

Az ammónium-permanganátra illetve –perklorátra kapott kapott eredmények jól egyeznek
Chang [18] és Choi [47] eredményeivel. A hidrogénhíd erősségének összehasonlítása
céljából a hidrogénhídban résztvevő atomok közötti távolságokat és szögeket is
összehasonlítottam. Az eredményeket a 4-8.

táblázatban mutatom be. Az egykristály

röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az ammónium-permanganátban
az ammónium-perkloráthoz hasonló háromdimenziós hidrogénkötések vannak. Az átlagos NH..O távolságok alapján az ammónium-permanganátban [85] a hidrogénkötés kismértékben
erősebb, mint az ammónium-perklorátban. Az ammónium-permanganát neutrondiffrakciós
mérések eredményeinek (2 K) hasonlósága az ammónium-perklorát neutron-diffrakciós
méréseinek eredményével (10 K) [46],
rotációjában

gátolt

ammónium-ionok

valószínűsíti a hasonló szerkezetet, vagyis a
jelenlétét

megerősödését.
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és

a

hidrogénhidas

szerkezetek

4-8. táblázat A hidrogénkötések jellemzése az ammónium-permanganátban és perklorátban
H....O, Ǻ

N-H...O, Ǻ

NHO, °

T, K

N-H1c O3(x,y,z)

2.805

3.061

103.6

293

N-H1c O3(-x+1,-y,-z+1)

2.290

2.947

150.4

293

N-H1b O1(x,y,z+1)

2.380

2.951

134.6

293

N-H1b O3(-x+0.5,-y, z+0.5)

2.451

2.975

128.8

293

N-H1a O2(x-0.5, 0.5-y, 0.5-z)

2.268

2.967

164.5

293

N-H1a O3(x,y,z)

2.380

2.951

134.6

293

N-H1c O3(x,y,z)

2.641

3.090

120.9

293*

N-H1c O3(-x+1,-y,-z+1)

2.342

2.974

143.3

293*

N-H1b O1(x,y,z+1)

2.249

2.981

166

293*

N-H1b O3(-x+0.5,-y, z+0.5)

2.713

2.992

104.7

293*

N-H1a O3(-x+0.5, -y, z+0.5)

2.715

2.992

104.6

293*

N-H1a O2(x-0.5, 0.5-y, 0.5-z)

2.333

3.060

164.6

293*

Ammónium-permanganát

Ammónium-perklorát

A

neutrondiffrakciós

mérések

minősége

nem

volt

alkalmas

Rietveld

szerkezet

meghatározásra, így a 2 K hőmérsékleten mért pontos H...O atomtávolságokat nem tudtam
meghatározni.
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4.1.3. Az ammónium-permanganát termikus vizsgálata
Az ammónium-permanganát (mint permanganátsó) termikus bomlása során várható,
hogy mangán-oxidok és oxigén képződése mellett ammónia szabadul fel. Azonban a
kristályrácsban levő ammónium-ionnak illetve a felszabaduló gázfázisú ammóniának mint
redukálószereknek a reakciója a permanganát-ionnal, az oxigénnel, illetve a bomlás egyéb
oxidáló jellegű intermedierjeivel (magasabb vegyértékű mangán-oxidok, szuperoxid-ion [48],
stb.), a kation szilárdfázisú vagy szilárd/gázfázisú oxidációs reakcióját is okozhatja [51]. Az
ilyen

redoxfolyamatoknak

az

ammónia

oxidációs

termékeinek

megjelenése

a

következménye. Az oxidáló anionokat tartalmazó oxosav sók „intramolekuláris” égése,
vagyis a szilárdfázisú ammónium-ion oxidáció az anionban levő oxigénnel

jól ismert

jelenség [2], és ott várható a fellépése, ahol a nitrogén és vízképződéssel járó termikus
bomlási folyamat exoterm [49]. Az ammónium permanganát esetében az

NH4MnO4 = 0.5N2 + 2H2O + MnO2

(4-3)

reakcióra -309 kJ/mol reakcióhőt számítottak [50], vagyis az ilyen folyamatok
szerepet játszhatnak az NH4MnO4 bomlásában.
Az ammónium-permanganát termikus bomlásával kapcsolatban részletesen
megvizsgálták a bomlás kinetikáját, a szilárd fázisú termékek összetételét, valamint
az adalékanyagok és a reakciókörülmények hatását [48, 52-56]. Az ammóniumpermanganát már szobahőmérsékleten is részleges bomlást szenved, egyrészt a
permanganát-ion fényérzékenysége, másrészt az anion-kation kölcsönhatás miatt.
Állás közben a kristályok csillogó felülete megszürkül, és 3 hónap alatt a
szobahőmérsékleten és sötétben tárolt sóban a permanganát-ion 4 %-a elbomlik. Hat
hónap múlva már nitrogén-oxidok jelenléte illetve a kristályok felületén mangánoxidokból álló bevonat is észlelhető [56]. A bomlástermékek között az ammóniumnitrit és ammónium-nitrát is kimutatható [4]. A bomlást az ultrahangos besugárzás
rendkívüli mértékben felgyorsítja. A bomlás sebessége fordítva arányos a
besugárzás intenzitásának négyzetével27.
Az ammónium-permanganát hőbomlása a többi permanganátsóhoz hasonlóan [57]
autokatalitikus jellegű, a tisztaságtól és a hőmérsékletétől függően 5-10 perc indukciós
27

Ásványolaj szuszpenzióban pár perc indukciós periódus utána bomlás robbanás lép fel, amit
feltehetőleg az olajfilm alatt összegyűlt gázrészcskék lokalizációja és általuk generált további reakció
okoznak [56].
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periódussal [56]. A bomlás 100 °C körüli hőmérsékleten robbanással és lángjelenséggel
játszódik le [52,53]. A hőmérséklet emelése, a nyomás csökkenése, az UV besugárzás
valamint az adalékanyagok jelenléte befolyásolja az indukciós periódus nagyságát és a
bomlási folyamat sebességét is [52,53]. A bomlás mechanizmusa28 jelenleg még nem
teljesen tisztázott, azonban a felületen létrejövő defekteknek illetve szabad gyököknek
szerepe van a bomlási folyamatban [52,53,58]. Az így képződő a gyökök a termikusan
stabilabb ammónium-perklorát bomlási sebességét is jelentősen megnövelik, már

2

%

NH4MnO4 jelenlétében is [54]. A kristályok közötti érintkezés megszüntetése és a reakcióhő
elvezetése29 lehetővé teszi a reakció robbanás nélküli kivitelezését[52,56]. A gázállapotú
anyagok közül az ammónia és vízgőz lassítja, míg az oxigén gyorsítja a bomlási folyamatot
[53].
Az ammónium-permanganát hőbomlási folyamatában a 100-120 °C közötti
hőmérsékleten képződő szilárd fázisként MnO2 és MnO 1:1 arányú keverékét írták le [52,53].
Későbbi XRD és IR vizsgálatok alapján azonban megállapítottták, hogy a bomlástermék
nagyobbrészt α-Mn2O3-ból és kisebb részben MnO2-ból áll [48]. A levegő jelenlétében
végzett termikus bomlási folyamatban a hőmérséklet emelésével egy ideig nő az MnO2
mennyisége (oxidáció), majd magasabb hőmérsékleteken már az MnO2 és az α-Mn2O3
bomlásából származó anyagok30 voltak kimutathatóak. A szilárd fázisban az ammóniumnitrit [4] és ammónium-nitrát [4,48,52,53,56] jelenlétét többen is megerősítették. Ez az
ammónium-ion szilárd fázisú oxidációját mutatja, szemben a felszabadult ammónia és
oxigén reakciójával.

Az ammónium-ion auto-oxidációját az NH4MnO4-fumársav reakcióban

is kimutatták [59]
Az NH4MnO4 bomlásának gázfázisú termékei az ammónia, az oxigén, illetve az
ammónia oxidációs termékei (H2O, N2, NO, NO2, N2O) [52-55]. Az ammónium-dikromát,
hexavanadát és wolframát esetében ugyanezek a gázállapotú termékek képződnek, míg a
molibdát esetében az N2O-t nem tudták kimutatni [56,60]. Az N2O képződését/hiányát az
átmenetifém-oxidok felületi kémiájának tulajdonítják [57], ugyanakkor az ammóniumperklorát robbanásos bomlási folyamatának vizsgálata kimutatta, hogy a

primer

bomlástermék az N2O, és ennek további bomlása ad NO illetve N2 reakciótermékeket.

28

A tipikus, kation vezetési sávból kilépő elektron indukált reakció helyett gyökös bomlási reakciót
feltételeznek [52,53]
29
Ásványolaj szuszpenzióban végrehajtott reakció
30
A kiindulási NH4MnO4-et KMnO4 és NH4Cl reakciójában állították elő, és az α-Mn2O3-ból 300 C-on
egy KxMn8O16 (x=1-2) összetételű ((PDF 31-1050) ko-agglomerált fázis képződését mutatták ki [48].
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Káliummentes,

nagytisztaságú

ammónium-permanganát

felhasználásával

TG-MS

módszerrel követtem, hogy adott hőmérsékletintervallumban milyen gázhalmazállapotú
bomlástermékek keletkeznek.
permanganát

minta

felületét

A kiszóródás elkerülése érdekében az ammóniumα-alumínium-oxid

réteggel

takartam

le.

Az

egyes

ionintenzitásokat a kiindulási minta tömegére normalizálva a 4-9. táblázatban foglaltam
össze.

4-9. táblázat Az ammónium-permanganát termikus bomlási folyamatában keletkező
gázhalmazállapotú termékek TG-MS azonosítása
m/z

Azonosítás

Hőmérsékletek

Intenzitások

1 lépcső

1 lépcső

2 lépcső

2 lépcső

16

NH2, O

70-160

5.9

17

NH3, OH

80-180

7.3

18

H2O

70-130

130-170

114

54

28

N2

70-130

130-180

13

20

30

NO

145-180

1.7

32

O2

70-115

7.5

44

N2O

70-130

130-180

9.1

10.1

A DTG görbék (4-4. és 4-6. ábrák) alapján az ammónium-permaganát bomlása során két
jelentős tömegvesztéssel járó folyamat játszódik le. Az egyes bomlási lépésekben keletkező
gázállapotú bomlástermékek, az oxigén (m/z=32), a víz (m/z=18), az ammónia és fragmentionja (NH2 (m/z=16) és NH3 (m/z=17)), valamint a nitrogéntartalmú ammónia oxidációs
termékek (N2, m/z=28, NO, m/z=30) és N2O (m/z=44) ion-intenzitás görbéi a 4-4, 4-5 és 4-6.
ábrákon láthatók.
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4-4. ábra Az ammónium-permanganát TG, DTG valamint a H2O és az O2 ion-intenzitás
görbéi a 25-200 °Chőmérsékletintervallumban

4-5. ábra Az ammónium-permanganát TG, DTG valamint az NH3 és az NH2 ion-intenzitás
görbéi a 25-200 °Chőmérsékletintervallumban
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4-6. ábra Az ammónium-permanganát TG, DTG valamint az N2, az NO és az N2O ionintenzitás görbéi a 25-200 °Chőmérsékletintervallumban
Az NH3/H2O illetve fragmentumaik közötti különbséget az N-NH-NH2-NH3 illetve az O-OHOH2 m/z értékek együttes jelenlétének figyelembevételével határoztam meg. Az ammónia
fragmentációs folyamatában, az m/z=17,16,15 és 14 jelek, a víz fragmentációs folyamatában
az m/z=16, 17 és 18 jelek esnek egybe. A víz azonosításához egyértelműen az m/z 18-as
jel, míg az ammónia fragmentációs folyamathoz az m/z=15-ös jel használható. A
rendszerben az NH3 képződésével együtt NO, NO2, N2 és N2O is keletkezhet, így az m/z=14
(N) jel több ion fragmentációjának a következménye is lehet. A spektrumon az m/z=17 (NH2)
jel a H2O/OH jelek intenzitásaránya alapján van korrigálva. A problémára jó megoldást egy 1
tömegegységnél nagyobb felbontású TG-MS készülék jelentene, amely azonban nem áll a
rendelkezésemre.

4-10. Táblázat Korrrelációs táblázat az NH3 és H2O alapú m/z=17 (NH3 és OH) illetve 16
(NH2 és O) jelek hozzárendeléséhez
m/z (NH3 fragm.)
17
16
15
14

m/z (H2O fragm.)
H2O
OH
O

NH3
NH2
NH
N
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18
17
16

Az ammónium-permanganát bomlása 1 °C/perc felfűtési sebesség mellett 70 °C-on indul
meg, és 85 °C-on éri el a maximumát. Ebben a bomlási lépcsőben oxigén, nitrogén, víz és
N2O

is

képződik.

A

redoxreakció

mellett

az

oxigén

jelenléte

a

klasszikus

permanganátbomlási reakcióra utal, de az itt keletkező ammónia csak 100 és 150 °C között
deszorbeálódik a szilárd bomlástermékekről31.

2NH4MnO4 = 2NH3 + 2MnO2 + H2O + 1.5O2

(4-4)

A szilárd maradékban talált NH4NO3 , NH4NO2, MnO2, Mn2O3 tartalom és a 70 °C-on
meginduló N2 fejlődés32 redoxi-folyamatok jelenétére utal, amelyek a

2 NH4MnO4 = NH4NO3 + Mn2O3 + 2H2O

(4-5)

2 NH4MnO4 = NH4NO2 + 2MnO2 +2H2O

(4-6)

és a

összesített egyenletekkel jeleníthetők meg.
ammónium-nitrit bomlásából

Az első bomlási lépcsőben keletkező N2 az

33

NH4NO2 = N2 +2H2O

(4-7)

illetve az N2O bomlásából és fragmentációjából is származhat. Az N2O és részben az N2
képződése az első bomlási lépcsőben valószínűleg az ammónium-perklorát illetve
oxometallátok [56,60] esetében észlelt mechanizmushoz hasonlóan történik.

A mangán-

oxidokkal katalizált ammónium-nitrát bomlási folyamatának, illetve az ammónia oxidációs
folyamatainak vizsgálatai [51] alapján a második lépcsőben egyértelműen az ammóniumnitrátnak víz és N2O képződésével járó bomlása játszódik le az alábbi reakció szerint:

NH4NO3 = N2O + 2H2O

(4-8)

31

Az ammonium-permanganát bomlásakor képződő szilárd fázis az ammóniát megkötni [48].
Az ammonium-nitrit termikus bomlása 70 °C-on indul meg, N2 és H2O képződésével
33
Az NH4MnO4 bomlásakor és ammoniával való reakciójában is keletkezik ammónium-nitrit [4].
32
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Az NO és N2 képződése egyrészt az N2O fragmentációjának, másrészt a maradék
adszorbeált ammónia és a mangán-oxidok redoxreakciójának terméke is lehet. Utóbbi
feltételezést alátámasztja, hogy a nitrogén-oxidációs termékek (N2, NO) ionintenzitásának
növekedésével egyidejűleg a deszorbeált ammónia jel intenzitása csökken, illetve az, hogy
az N2O/N2/NO ionjai által adott jelek profiljai nem esnek egybe.

4.1.4. Az ammónium-permanganát reakciója benzil-alkohollal
Az ammónium-permanganátot eddig még nem használták szerves kémiai oxidációs
reakciókban. Mint permanganát-ion forrástól, e vegyülettől is a permanganátsók tipikus
szerves oxidációs reakcióit várnánk. Mivel azonban a kation jelentős hatással bír a
permanganát sók oxidációs viselkedésére [61], továbbá, az oxidáció során ammónia
szabadul fel, ezért megfelelő reakciókörülmények között, az oxidáció terméke, a
reaktivitástól függően akár az ammónium-ionnal is reakcióba léphet.
Modellvegyületnek a benzil-alkoholt használtam. A benzil-alkohol az N-H funkciót
nem tartalmazó fém- illetve tetraalkilammónium-permanganátokkal, a reakciókörülményektől
függően főtermékként benzaldehidet vagy benzoesavat ad. A reakciókörülmények (ellenion,
oldószer, hőmérséklet és más paraméterek, pl. ultrahang alkalmazása) jelentős hatással van
a szelektivitásra és a kitermelésre is [62,63]. Ugyanakkor, jól ismert, hogy az alkoholok és
az aldehidek ammóniával oxidálószerek jelenlétében nitrilekké alakíthatóak [64]. Az el nem
reagált kiindulási benzil-alkohol, a benzaldehid és a benzoesav, valamint az ammónia közötti
reakció vizsgálatának céljából az NH4MnO4 és benzil-alkohol reakcióját GC-MS módszerrel
követtem nyomon.
A

benzil-alkohol

ammónium-permanganátos

heterogén

oxidációja34

már

szobahőmérsékleten megindul. A reakció lassú, a benzaldehid képződése 48 óra alatt sem
teljes. 50 °C-on 48 óra alatt teljes a benzaldehiddé történő átalakulás. Benzoesav vagy más
fenilgyűrűt tartalmazó vegyület nem képződik:

3 Ph-CH2OH + 2NH4MnO4 = 3-PhCHO + 2NH3 + 2MnO2 +4H2O

(4-9)

60-80 °C-on a benzaldehid képződésének sebessége tovább nő, és a reakció harmadik
órájában már a benzonitril nyomai is megjelennek a reakciótermékek között.

34

Szilárd ammónium-permanganát és klórozott oldószerben oldott benzil-alkohol
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Ph-CHO + NH3 = [PhCH=NH] + H2O

(4-10)

[Ph-CH=NH] + [MnO2] = PhCN + H2O

(4-11)

A benzil-alkohol ammónium-permanganátos reakciója 80 °C-on 48 óra alatt már két
reakcióterméket, nevezetesen a benzonitril és a benzaldehid adja, 2:1 mólarányban. Ez az
arány a reakcióidő további növelésével sem változik. Mivel 80 °C-on 48 óra múlva már
nyomokban benzil-benzoát is kimutatható volt, így a hőmérséklet illetve a reakcióidő további
növelése nem tűnt ésszerűnek. A benzil-alkohol/ammónum-permanganát mólarányt 0.4-4
között változtatva35 a benzaldehid/benzonitril arány nem változik, így a nitrilképződésben az
ammónium-permanganát ammónium-ionja közvetlenül nem vesz részt.
A (4-9) reakcióban felszabaduló ammónia (valószínűleg egy aldimin intermedieren36
keresztül)

a

nitrilképződés

kiindulási

anyaga

(4-10

és

4-11

egyenlet).

A

benzonitril/benzaldehid mólarány egyetlen esetben sem emelkedik a 2:1 érték fölé, ami
összhangban van a három mól aldehidre jutó két mól ammónia képződésével ((4-9) reakció).
Mivel sem a képződött nitril mennyiségére sem a nitrilképződés sebességére nincs hatással
az ammónium-permanganát fölöslege, így vélelmezhető, hogy az aldimin intermedier
oxidációjában nem az ammónium-permanganát37, hanem a (4-9) reakcióban az ammónia
mellett képződő kolloid mangán-dioxid38 vesz részt (4-11 egyenlet), amelyet UVspektroszkópiás módszerrel [65] ki is mutattam a reakcióelegyben. A PhCH=NH és MnO2
mólaránya 1:1, ami felveti, hogy a levegő oxigénjének is szerepe lehet a folyamatban,
esetlegesen a kolloid mangán-dioxid redukció folyamán keletkező mangánvegyületek reoxidációja révén.
A benzonitril ammónium-benzoátból is képződhet [66] vízkilépéssel, de a stabil
benzamid intermedier nem volt kimutatható a reakcióelegyben (4-12, 4-13 és 4-14 egyenlet):
Ph-CH2OH + [NH4MnO4] = PhC(O)ONH4 + H2O + MnO2

(4-12)

PhC(O)ONH4 = PhC(O)NH2 + H2O

(4-13)

PhC(O)NH2 = PhCN + H2O

(4-14)

35

A 0.4 ekvivalens NH4MnO4 1.2 oxidáló egyenértéket képvisel a reakcióban (MnVII-MnIV)
Az aldimin intermediert nem sikerült kimutatni a túl kis koncentrációja vagy rövid élettartama miatt.
37
Ha az NH4MnO4 részt venne az aldimin oxidációs reakciójában, akkor az újonnan felszabaduló
ammónia reagálna a maradék benzaldehiddel és befolyásolná a benzonitril/benzaldehid arányt.
38
A kolloid MnO2 reaktívabb [30] mint a szonokémiai illetve elektrolitikus úton előállított MnO2 [73]
36
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A benzil-benzoát melléktermék képződése többféle reakcióban is elképzelhető, de

a

benzoesav és benzil-alkohol észteresítési reakciójában illetve a benzaldehid és benzilalkohol kondenzációja során képződő hemiacetál oxidációs reakciója a stabil intermedierek
hiánya miatt kizárható. Sokkal valószínűbb, hogy ezen a hőmérsékleten már nagyon lassan
megindul a benzaldehid mangán-katalizált Cannizzarro reakciója vagy módosított Corey-féle
[67] reakció.
A pontos reakciómechanizmus megállapításához, illetve egy preparatív értékkel bíró
ammoxidációs reakció kivitelezéséhez a reakció további vizsgálata szükséges. A
reakcióképességet fokozó ultrahangos felületnövelés hatását nem vizsgáltam a reakció
során, mivel a folyadékkal (olajfilm) bevont ammónium-permanganátot az ultrahang rövid
indukciós periódus után felrobbantja.

4.2. A fém-permanganátok ammóniakomplexei
Az oxosavak tetraamminfém-sóinak bomlása során a robbanás tipikus jelenség,
fellép a nitrátok, perklorátok és permanganátok esetében is [74-76]. A fém-permanganátok
ammóniakomplexei közül a di-, tetra- és hexaammin-komplexek ismertek [68, 76-80]. Egy
eddig nem ellenőrzött vizsgálat, illetve közlés szerint
Számos

perklórsavas

sónak

létezik

az [Ag(NH3)3]MnO4 is létezik [81].

ammóniakomplexe,

mólonként

2-7

mól

ammóniatartalommal [82,83], így feltehető, hogy további ezekkel analóg, eddig még
ismeretlen permanganát-komplexek előállítása is lehetséges.
A fém-permanganátok ammóniakomplexei közül az [diamminezüst(I)]-permanganát
monohidrátot, a [tetraamminréz(II)]-permanganátot, a [tetraammincink(II)]-permanganátot, a
[tetraamminkadmium(II)]-permanganátot

és

a

[hexaamminnikkel(II)]

-permanganátot

állítottam elő és megvizsgáltam fizikai kémiai tulajdonságaikat.

4.2.1 A [tetraamminréz(II)]-permanganát, [Cu(NH3)4](MnO4)2
A

[tetraamminréz(II)]-permanganát

tetraamminréz(II)-szulfát

oldat

és

csillogó

lila

kristályok

kálium-permanganát

5

formájában
°C-on

keletkezik

telített

a

oldatainak

elegyítésével, majd a kapott keverék +2 °C-ra hűtésével. A szobahőmérsékleten telített
oldatok elegyítése és hűtése szennyezett terméket adott [77], csakúgy mint az ammóniás
réz-szulfát oldatot és kálium-permanganát reakciója [68]. A [tetramminréz(II)]-permanganátot
átkristályosítással csak +5 °C alatti hőmérsékleten telített oldatokból lehet előállítani [3.2.4.
fejezet]. A [tetraamminréz(II)]-permanganát oldhatósága 7.3 g/100 ml víz 25 °C-on, lila
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színnel oldódik dimetil-formamidban és ecetsavanhidridben, viszont teljesen oldhatatlan
szénhidrogénekben és klórozott oldószerekben. Száraz és tiszta állapotban elég lassan,
nedvesen vagy szennyezők jelenlétében 1-2 nap alatt teljesen elbomlik. Vizes oldatban a
kation hidrolízise révén [3.2.4. fejezet], fény jelenlétében illetve a szerves oldószerekben
redoxreakció révén mangán-dioxid kiválása közben 1-2 óra alatt elbomlik. A DMF-os oldat IR
spektruma nagyon keskeny permanganátsávot ad 900 cm-1-nél,

ami arra utal, hogy a

permanganát-ion a dimetil-formamidban ionos és szolvatált formában van jelen. A 400-420
cm-1 tartományban levő Cu-N sáv erősen kiszélesedik, ami valószínűsiti, hogy a Cu(NH3)42+
kation is szolvatálódik és többféle Cu(NH3)x(DMF)y komplex képződik a rendszerben. A
szilárd [tetraamminréz(II)]-permanganát képződéshője -1483.9 kJ/mol, égéshője oxigénben 635 kJ/mol [76].

4.2.1.1. A [Cu(NH3)4](MnO4)2 rezgési spektroszkópiája és szerkezete
A [tetraamminréz(II)]-permanganát monoklin kristályaiban (C22h-P21/m, Z=2) a
csaknem szabályos síknégyzetes kation mellett axiális helyzetben két krisztallográfiai
szempontból nem ekvivalens permanganát-ion helyezkedik el [84]. A szobahőmérsékleten
szilárd fázisban mért ESR paraméterek (gzz=2.273, gxx=gyy=2.090) tipikusak az oxigénnel
koordinált réz-kationt tartalmazó síknégyzetes (CuN4) szerkezetekre. A vonalak élessége és
a hiperfinom szerkezet hiánya arra mutat, hogy a mágnesesen ekvivalens réz-centrumok
cserekölcsönhatásban állnak egymással.
A röntgenográfiai vizsgálat nem mutatott erős hidrogénkötést a komplex kation és a
permanganát-anion között, ugyanakkor, a vegyület termikus tulajdonságai ilyen kötés
létezésével magyarázhatóak [4.2.1.2. fejezet]. Az N....O távolságot 3.2 Å-ig tekintik
hidrogénhidas kölcsönhatásnak [85], és ebben a komplexben a legrövidebb N...O távolság
3.085 Å, ami elvileg egy gyenge hidrogénkötés jelenlétére utal. Az N...O távoslág
önmagában

azonban

nem

nyújt

teljes

képet.

A

[tetraammincink(II)]-perklorát

a

háromdimenziós erős hidrogénkötéses szerkezetének ellenére az N...O távolság alig
rövidebb,

3.067 Å [86]. Mivel a koordinált ammónia ν6 (ρr) rezgése érzékeny a

hidrogénkötések erősségére [87], elvégeztem a [tetraamminréz(II)]-permanganát részletes
rezgési spektroszkópiás elemzését. A vegyület IR és Raman spektroszkópiás sávjainak
értékelése (4-7. - 4-10. ábra, 4-11 és 4-12. táblázat) alapján a kation és anion rezgések
többsége jól elkülöníthető, azonban a permanganát-ionnak (ν4(Mn-O)) és a komplex kation
Cu-N vegyértékrezgés sávjainak hullámszáma nagyon közel van egymáshoz. Ezért a 400
cm-1 tartomány körüli sávok asszignációja érdekében mind a permanganát, mind a
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[tetraamminréz(II)]-kationra elvégeztem néhány ab initio kvantumkémiai számítást is (lásd 41. mellékelt).
A permanganát-ionnak a 4.1.2. fejezetben és 4-1. mellékletben ismertetett adatok
szerint négy normálrezgése van, amelyek közül alapállapotban mind a négy (ν1−ν4) Raman
aktív de csak a ν3 és ν4 IR aktív rezgés. A [tetraamminréz(II)]-permanganátban a
permanganát-ionok faktorcsoport elemzésének eredményét a 4-7. ábrán mutatom be.

4.7. ábra A permanganát-ion faktorcsoport analízise a [Cu(NH3)4](MnO4)2 kristályrácsában

A szabad ion Kristály tércsoport: P21/m (C2h2 (ZB=2))
szimmetriája
Szitusz szimmetria

Faktorcsoport

Td

CS

C2h

A1

6A’

6Ag

ν1 (νs, MnO)

3Au

ν2 (δE, MnO)

E

Asszignáció

3Bg
2F2

3A’’

ν3 (νas, MnO);

6Bu

ν4 (δF2, MnO)

A vegyületben a két permanganát-ion nem ekvivalens, így elvileg két szingulett (ν1, A1), két
dublett (ν2, E) és kétszer két triplett (ν3 és ν4 sávok, F2 ) sáv megjelenése várható mind az IR
mind a Raman spektrumokban.

A szobahőmérsékletű IR

mérésekben a ν1 (νs) sáv

szingulett, és bár a kationra kevésbé érzékeny [88], a KMnO4-hez képest mégis jóval
alacsonyabb hullámszám érték felé tolódott. A nujolban felvett IR spektrum ν3 (νas) dublett,
míg a KBr-ban diffúz reflexiós módban rögzített felvétel ugyanerre a rezgésre kvartett jelet
mutat. A permanganát-ion két deformációs rezgése a távoli IR tartományban jelenik meg,
mind a a ν2(δE) mind a ν4(δF2) rezgések szingulett jeleket adnak. Müller [77] nujolos
felvételben az ν1 szingulett és a ν3 dublett jelet adott. A [tetraamminréz(II)]-permanganát IR
sávjainak összehasonlítása az izomorf [tetraamminréz(II)]-perklorát illetve -perrenát adataival
a 4-2. mellékletben található. A tetraamminréz(II) permanganát permanganát-ionjának IR és
Raman adatainak összehasonlítását a 4-11. táblázatban foglaltam össze
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4-11. táblázat A permanganát-ion IR (nujol és diffúz reflexió) és Raman adatainak (cm-1)
összehasonlítása a [tetraamminréz(II)]-permanganátban
Rezgés

IR(nujol)

IR (diff. reflexió)

Raman(diff. reflexió)

ν1 (νs, MnO)

833w

833w

834vs

ν2 (δE, OMnO)

345m

-

349m
344m

ν3 (νas, MnO)

914vs
892vs

915vs
913vs

925m
913m
908m
903m
890m

ν4 (δF2, OMnO)

392w

-

393w
390w
385w
383w

A deformációs rezgések analízise során a permanganát-iont nem tartalmazó és
izostrukturális [tetraamminfém(II)]-komplexek rezgési spektroszkópiás analízise (4.1. és 4.2.
melléklet), illetve a kvantumkémiai számítások révén sikerült azonosítani a kationhoz és
anionhoz tartozó sávokat.

4.8.ábra A [Cu(NH3)4](MnO4)2 Raman spektruma
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A Raman spektrum (4-8. ábra) értékelése alapján megállapítható, hogy az ν1 (νs) sáv
itt sem bomlik fel két komponensre, ugyanakkor a 2x3 ν3(νas) sávból öt megjelenik. A
kétszeresen degenerált deformációs rezgés négy várható sávjából kettő, míg a
háromszorosan degenerált deformációs rezgés hat várható sávjából négy észlelhető.
A C4h, C4v és D4h szimmetriájú[ tetraamminréz(II)]-kationra a [tetramminréz(II)]-szulfát
rezgési sávjainak asszignálásához már végeztek rezgési spektroszkópiás analízist [89-91].
Mivel a [tetraamminréz(II)] permanganát szerkezete eltér a [tetraamminréz(II)]-szulfát
szerkezetétől,

a

hidrogének

helyzetének

ismeretében

a

diagonális

tükörsík

figyelembevételével C4v szimmetria alapján elvégeztem a kation faktorcsoport analízisét. Az
analízis eredménye a 4-10. ábrán látható. A [Cu(NH3)4](MnO4)2 monoklin rácsban
kristályosodik, C22h-P21/m, Z=2 [84]. Az IR és Raman mérések eredményeit a 4-12.
táblázatban mutatom be. A D4h szimmetria és a CuN4 váz elemzése alapján N=5, n=3N-6,
kilenc normálrezgés várható (4-9. ábra). Ez a
ΓCuN4= 1A1g+1B1g+1B2g+1B2g+1A2u+1B2u+2Eu

(4-15)

formában adható meg.

4-9. ábra A CuN4-fragment faktorcsoport analízise a [tetraamminréz(II)]-permanganátban

A szabad ion Kristály tércsoport: P21/m (C2h2 (ZB=2))
szimmetriája
D4h

Szitusz szimmetria

Faktorcsoport

CS (σd)

C2h

1A1g
1B1g

5Ag

R

4Bg

R

4Au

IR

5Bu

IR

5A’

1B2g
1A2u

Aktivitás

4A’’

1B2u
2Eu
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A CuN4 váz rezgései közül a [Cu(NH3)4](MnO4)2 esetében mind a kilenc rezgés IR és Raman
aktív. A komplex kation teljeskörű rezgési analíziséhez, a C4v szimmetria figyelembevételével
a
Γ=7A1+4A2+7B1+5B2+11E

(4-16)

összefüggés alapján összesen 45 rezgést várhatunk, amelyek faktorcsoport analízise a 4.10.
ábrán látható

4.10 ábra A [Cu(NH3)4]-kation faktorcsoport analízise a [tetraamminréz(II)]-permanganátban

A szabad ion Kristály tércsoport: P21/m (C2h2 (ZB=2))
szimmetriája
C4v

Szitusz szimmetria

Faktorcsoport

CS (σd)

C2h

7A1
4A2

Aktivitás

23Ag

R

23A’

22Bg

R

22A’’

22Au

IR

23Bu

IR

7B1
5B2
11E

A komplex kation összeen 45 rezgése közül mind az összes IR és Raman aktív, kilenc
tartozik a CuN4 váz és a többi az N-H kötések rezgéseihez. A [tetraamminréz(II)]permanganát kation IR sávjait a fenti elemzés és a hasonló tetraoxometallátok
[tetraamminréz(II)]-sóiban azonosított sávok hozzárendelései alapján [75,77, 90,91] a 4-12
táblázatban mutatom be. A ρr rocking rezgés helyzete a komplex stabilitására [99-101],
illetve a hidrogénkötések erősségére ad közelítő becslési lehetőséget [87], de ez az effektus
kevésbé

erősen

érvényesül

a

[tetraamminfém(II)]-tetraoxometallátok

[77]

mint

a

[hexaamminfém(II)]-tetraoxometallátok [78] esetében. A deformációs rezgések sávjainak
eltolódása [99, 100, 101] és a Cu-N kötés erőssége [102] alátámasztja a hidrogénkötések
jelenlétéről tett megállapításokat.
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4-12.táblázat A komplex kation IR (nujol és diffúz reflexió) és Raman adatainak (cm-1)
összehasonlítása a [tetraamminréz(II)]-permanganátban
Rezgések

IR(nujol)

IR(diffúz reflexió)

Raman (diffúz reflexió)

Ligandum sávok
ν1 (νs)

A1

3230vs
3203vs
3167vs

3249vs
3168vs

3323vw

ν2 (δs)

A1

1240s

1257s
1239vs

1270vw
1251vw
1236vw

ν3 (νs, Cu-N)

A1

−

−

−

ν4 (νas)

E

3328vs

3325vs

3323vw

ν5 (δE)

E

1620s

1604s

1592vw

ν6 (ρr)

E

675s

693s
686s

Cu-N sávok
ν1 (νs,CuN)

A1

379w

402w

-

ν2 (νas, CuN) B1

430s

430s
424s

431vw

ν3 (π, CuN4)

160w
311vw

A2

ν4 (δs, NCuN) B2

305vw

-

ν6 (γ, CuN4)

E

248m

-

ν7 (δd, NCuN) E

345m

-

Kombinációs sávok jelennek meg 2444 (3ν1, Mn-O), 1757 (ν1+ν3a, Mn-O), 1739 (ν1+ν3b, MnO) és 1712 (ν1+ν3c, Mn-O)-nél, valamint 1403 (4ν2, Mn-O)-nál és 624 cm-1-nél (ν1+ν6, Cu-N).
Az a,b és c indexek az egyes rezgések a-c komponenseit jelölik.
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4.2.1.2 A [Cu(NH3)4](MnO4)2 termikus vizsgálata
Vizsgálataim alapján a [tetraamminréz(II)]-permanganát termikus bomlási jellemzői
nagymértékben függnek a minta korától, tisztaságától illetve a hevítési sebességtől és a
keletkezett bomláshőt elvezető közeg jelenlététől/távollététől. Gyors hevítésnél a tiszta
anyag bomlási folyamata robbanásszerű hevességgel játszódik le, 75 °C-on, 308.6 kJ/mol
reakcióhő (DSC mérésből) felszabadulásával. A szilárd maradékban Cu, Cu2O, MnO és
Mn3O4 található, a gázhalmazállapotú reakciótermékek a várt NH3 és O2 mellett N2-t, NO-t,
NO2-t illetve H2O-t tartalmaz. Az alacsony oxidációs állapotú fémvegyületek, illetve az
ammónia oxidációs termékeinek megjelenése egyértelműen redoxreakcióra utal. Az egyik
alapkérdés, hogy a redoxreakció a szilárd fázisban játszódik-e le, vagy a felszabadult
ammóniának a fém-oxidokkal illetve az oxigéngázzal való reakciója okozza-e az ammónia
oxidációs termékeinek megjelenését. Az analóg [tetraamminréz(II)]-perklorát termikus
bomlása során robbanásszerű reakció játszódik le, de sem a gázfázisú termékek sem a
maradék kémiai összetételét nem tudták meghatározni [75]. A [tetraamminréz(II)]permanganátot szobahőmérsékleten, zárt bombacsőben oxigén atmoszférában 8 atm
nyomásnál öngyulladási reakció lép fel [76]. Az égési hőmérséklet 1500 K, a
reakciótermékek olvadt Cu és Mn3O4, valamint NH3 és N2. A reakcióhő 635 kJ/mol.
A reakció vizsgálata során a robbanásszerű bomlási reakció elkerülése érdekében a
[tetramminréz(II)]-permanganátot α-alumínium-oxiddal elegyítettem. 5 °C/perc felfűtési
sebesség mellett a bomlási reakció alapvetően három lépcsőben játszódik le, melyek közül
a középsőt a TG-MS felvételeken (4-11. és 4-12. ábra) a másik két lépcső átfedése eltakar.

4.11. ábra A [tetraamminréz(II)]-permanganát TG-MS vizsgálata I.
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4.12. ábra A [tetraamminréz(II)]-permanganát TG-MS vizsgálata II.
A DSC felvételeken (4-13. és 4-14. ábra) azonban mindhárom lépcső jól elkülöníthető. Az
alumínium-oxid hőelvezető közegként szerepel. A [tetraamminréz(II)]-permanganát termikus
viselkedését már korábban is vizsgálták [84], és megállapították, hogy a tömegcsökkenés
alapján 500 °C-on a bomlás végterméke CuMn2O4, amit XRD vizsgálattal is alátámasztottak.
Három összeolvadó bomlási lépcsőt mutattak ki, amely közül az első kettőt a
tömegcsökkenés alapján az ismert [tetraamminréz(II)]-komplexeknél tapasztalt vízmentes
réz(II)-só képződéssel járó kétlépcsős bomlási reakcióhoz rendelték [92]. A harmadik
bomlási lépcsőt, a réz(II)-permanganát és egyéb ismert permanganátsók bomlási reakciói
alapján [57] a réz(II)-permanganát oxigénfejlődéssel és CuMn2O4 képződéssel járó bomlási
reakciójáként definiálták:
[Cu(NH3)4](MnO4)2 = Cu(MnO4)2 + 4NH3

(4-17)

Cu(MnO4)2 = CuMn2O4 + 2O2

(4-18)

A köztitermékek röntgenamorfok voltak, így fázisösszetételüket nem tudták meghatározni. A
hidratált réz-permanganátból korábban már sikertelenül próbáltak Cu(MnO4)2-t izolálni [9395]. A Cu3(MnO4)2–nak vélelmezett réz(II)-permanganát bomlástermék [95] későbbi
vizsgálatok eredményei alapján valószínűleg a CuMn2O4 [94].
A vízmentes réz(II)-permanganát előállítása céljából megkíséreltem a reakció
befagyasztását a feltételezett réz(II)-permanganát képződésének stádiumában. Az így kapott
bomlási intermedier röntgenamorf volt, és az IR spektroszkópiás vizsgálatok alapján nem
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tartalmazott permanganát-iont. Ugyanakkor, az Mn-O aszimmetrikus vegyértékrezgések
hullámszámának eltolódása az alacsonyabb értékek felé a mangán oxidációs számának
csökkenését mutatta [96]. A köztitermék IR vizsgálata az ammónium és a nitrát-ionok
jelenlétét is kimutatta.
A bomlási reakciót vízdetektorral ellátott derivatográfon nyomonkövetve, a DTG és a
vízdetektoros görbén jól láthatóan három bomlási lépcső jelenik meg, amelyből a második
nagyon kis tömegcsökkenéssel és kevés víz képződésével jár. A víz megjelenése az
ammónia redoxreakciójára utal. Ezzel összhangban, a TG-gáztitrimetria alapján az összes
eltávozott ammónia az első bomlási lépcsőben szabadult fel, mennyisége 1.76 mol/mol
kiindulási komplex.
A reakció gázhalmazállapotú bomlástermékeit TG-MS módszerrel nyomonkövetve, a
legmeglepőbb eredmény, hogy oxigén, amely a permanganát bomlás tipikus terméke [57,
97], egyik bomlási lépcsőben sem keletkezik. Az első bomlási lépcsőben, a gáz-titrimetriás
és vízdetektoros mérésekkel

összhangban, az ammónia és víz felszabadulása

egyértelműen nyomonkövethető. Kis mennyiségben az ammónia oxidációs termékei, mint
NO, N2 és N2O is képződnek. Az első bomlási lépcső erősen exoterm, a bomláshő –289
kJ/mol, szemben a [tetraamminréz(II)]-szulfát ammóniavesztési reakciójával, ahol az első két
ammónia eltávozása endoterm folyamat.

4.13. ábra A [tetraamminréz(II)]-permanganát DSC vizsgálata I.
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A [tetraamminréz(II)]-permanganát bomlási reakciója 65 °C-on indul meg, ami alacsonyabb
hőmérséklet, mint a [tetraamminréz(II)]-kation ligandumvesztési (>75 °C) [92] vagy a
termikusan

legkevésbé

stabil

permanganátsó

oxigénleadással

járó

bomlásának

hőmérséklete (97 °C) [57,97]. Következésképpen, az ammónia oxidációja nem a gázfázisban
játszódik le, hanem a komplex só kationjának illetve anionjának a szilárd fázisban lejátszódó
redoxreakciójának a következménye. A [tetraamminréz(II)]-permanganátban az Mn-O...H-N
hidrogénhidas szerkezet jelenléte és reaktivitása lehet az oka (a korábban feltételezett [84]
endoterm ammóniavesztéssel szemben) az exoterm redoxreakció fellépésének, ahol az
alábbi reakcióegyenlet szerinti folyamat játszódik le 39:

[Cu(NH3)4](MnO4)2 = CuMn2O4 + H2O + NH4NO3 + 2NH3

(4-19)

A TG-gáztitrimetriával talált 2 mólnál valamivel kevesebb ammónia felszabadulása
összhangban van a felszabadult ammónia egy kis részének oxidációjával. Ezt a folyamatot
az első bomlási lépcsőben megjelenő NO, N2 illetve N2O képződés jelzi.

4.14. ábra A [tetraamminréz(II)]-permanganát DSC vizsgálata II.
39

Az ammónium-nitrát bomlásánál csak gázok (N2O +2H2O) képződnek, így az összesített
tömegcsökkenés megfelelt az ammonia, oxigén, és CuMn2O4 képződés esetén várt elméleti
tömegcsökkenésnek.
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A folyamatot a katalitikus hatású frissen képződött réz-mangán-oxidok befolyásolhatják. Az
Mn-O...H-N kötésnél mint reakciócentrumnál elinduló reakció a hidrogénkötésű ammónia
ligandumot teljesen salétromsavvá oxidálja, és a komplex kation maradék három
ammónialigandumja közül egy ezt ammónium-nitrát formában megköti, kettő pedig NH3
formában felszabadul. A felszabadult ammónia egy része abszorbeálódik, ennek egy része
oxidálódik, és a maradék részt tudtam gáz-titrimetriásan meghatározni. A reakció
mechanizmusa hasonló lehet az ammónium-oxometallátok [60] illetve az ammóniumpermanganát esetében tapasztaltakkal [4.1.3. fejezet].
A DSC vizsgálatok során (4-13. és 4-14. ábra) a frissen előállított és a két hetet állt
minta DSC görbéjén a második lépés hőszínezete megváltozott. Ezzel együtt, az első és
harmadik bomlási lépés reakcióhője is változik. Az eredményeket a 4-13. táblázatban
mutatom be.

4-13. táblázat A [tetraamminréz(II)]-permanganát tárolási idejének hatása a bomlási lépcsők
reakcióhőjére

Minta kora

1.lépcső

2.lépcső

3.lépcső

1 nap

-289.8 kJ/mol

9.0 kJ/mol

75.5 kJ/mol

7 nap

-154.8 kJ/mol

0 kJ/mol

72.3 kJ/mol

14 nap

-109.4 kJ/mol

-50.3 kJ/mol

46.1 kJ/mol

A friss minta esetében, a köztes endoterm csúcs hőmérséklettartományában a vízdetektoros
mérés nagyon kis mennyiségű víz felszabadulását mutatja, illetve a TG-MS görbe alapján
ammónia és ammónia oxidációs termékek is jelen vannak. A friss minta esetében a második
bomlási lépcső feltehetőleg az abszorbeált ammónia, a vízgőz és az ammónia oxidációs
termékeinek deszorpcióját mutatja. Ezek a folyamatok endoterm hőszínezetűek. A mintában
állás közben (az MnO2 képződéssel járó parciális bomlásban képződő víz reakciójában)
[3.2.4. fejezet] ammónium-permanganát is képződik. Az NH4MnO4 termikus bomlási
folyamata exoterm, bomlástermékei: ammónia, víz és nitrogén-oxidok. A minta állás közben
fokozatosan bomlik, és egyre több ammónium-permanganát képződik, azaz egyre kevesebb
kiindulási komplex marad vissza. Ennek következtében a második lépésben az NH4MnO4
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exoterm bomlási folyamatának reakcióhője az endoterm deszorpciós folyamatokra
szuperponálódva kompenzálja vagy túl is haladhatja a deszorpciós hőt. Az egyre kevesebb
kiindulási komplex és az abból képződött termikus bomlási intermedier (NH4NO3) egyre
kisebb mennyiségben lesz jelen, így a minta korának növekedésével az első és harmadik
lépcsőben felszabadult hő mennyisége is csökken. A második bomlási lépcsőben a fenti
folyamat mellett szerepet játszhatnak az ammónium-nitrát endoterm fázisátalakulásai is [98].
A harmadik bomlási lépésben N2O (N2) és víz keletkezik. A bomlási hőmérsékletek
összevetéséből megállapítható, hogy ez a folyamat megfelel az ammónium-nitrát jól ismert
bomlási reakciójának:
NH4NO3 =N2O +2H2O

(4-20)

Az N2O két egymást követő lépcsőben keletkezik (4-15. ábra). Feltételezhető, hogy az
alacsonyabb hőmérsékletű lépcső egy a CuMn2O4 által katalizált bomlás, míg a második a
nem-katalitikus bomlási folyamat. A reakció befagyasztásával kapott intermedier IR
spektrumában egy rendkívül éles csúcs észlelhető 2200 cm-1-nél, amelyről megállapitottam,
hogy egy N2O gázzárvány jele (4-15. ábra). Ez egyértelműen alátámasztja, hogy az N2O egy
szilárdfázisú reakcióban képződik. Az NO mint melléktermék képződése az ammónium-nitrát
termikus bomlásában jól ismert jelenség [105].

4.15. ábra A [tetraamminréz(II)]-permanganát termikus bomlási intermedierjének IR
spektruma
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A

szilárd

bomlástermékek

további

vizsgálatához

hőelvezető

közegként,

az

alumínium-oxid helyett szén-tetrakloridot használva, a [tetraamminréz(II)]-permanganátot 1
órán át refluxáltattam40, majd a maradékot leszűrve az ammónium-nitrátot vízzel kimostam. A
kapott röntgenamorf CuMn2O4 összegképletű fázis salétromsavban nem oldódik, így a
CuO+Mn2O3 képződése kizárható. Az amorf CuMn2O4-et 200 °C-ra hevítve egy
kismértékben kristályos termékhez jutottam. A krisztallitok mérete mintegy 2 nm, és a SEM
vizsgálat alapján 100-300 nm méretű amorf mátrixban helyezkednek el. A teljesen kristályos
spinell 500 °C-on keletkezik, de a fűtési sebesség és a hőntartás idejétől függően a
CuMn2O4 mellett kristályos α-Mn2O3 is képződhet. A módszer segítségével tiszta
nanokristályos CuMn2O4 illetve α-Al2O3 mint inert közeg segítségével Al2O3 hordozós
CuMn2O4

is

előállítható.

Hasonló

eljárással,

a

[diamminréz(II)]-divanadát

termikus

bomlásakor bekövetkező redoxreakció felhasználásával állítanak elő az NO és CO közötti
reakciót katalizáló réz-vanádium-oxidokat [107].

4.2.2. A [tetraammincink(II)]-permanganát, [Zn(NH3)4](MnO4)2
A [tetraammincink(II)]-permanganát csillogó lila kristályok formájában állítottam elő a
[tetraammincink(II)]-szulfát oldat és kálium-permanganát 5 °C-on telített oldatainak
elegyítésével majd a kapott keverék +2 °C-ra hűtésével. A szobahőmérsékleten telített
oldatok elegyítése és hűtése szennyezett terméket adott, csakúgy mint a Klobb módszer [68]
szerint előállított komplex. Megállapítottam, hogy a [tetraammincink(II)]-permanganát
oldhatósága 0.91 g/100 ml víz 19 °C-on. Száraz és tiszta állapotban viszonylag stabil,
nedvesen, szennyezők vagy fény jelenlétében pár nap alatt elbomlik. Vizes oldatban gyorsan
bomlik, elsődlegesen a kation hidrolízise révén, de fény jelenlétében mangán-dioxid is
keletkezik. Müller a [tetraammincink(II)]-szulfát és kálium-permanganát reakciójában állította
elő [77], és IR valamint XRD módszerekkel vizsgálta. Megállapította, hogy köbös rácsban
kristályosodik, de a kristályszerkezet teljes ismerete nélkül nem tudott magyarázatot adni az
ν3 (νas) Mn-O sáv szokatlan felhasadására. A [tetraammincink(II)]-perklorát kristályszerkezeti
adataiból kiindulva Rietveld módszerrel meghatároztam a [tetraammincink(II)]-permanganát
kristályszerkezetét és kiértékeltem az IR és a Raman spektrumát.
A [tetraammincink(II)]-permanganát DSC vizsgálata arra mutatott, hogy egy endoterm
(∆H= 44.10 kJ/mol) csúcs észlelhető 4.5 C hőmérsékleten, amit feltehetően egy polimorf
fázisátalakulás okoz. Az alacsonyhőmérsékletű módosulat létezésének bizonyítása és
szerkezetének megállapítása folyamatban van.
40

Az ammónium-nitrátot a vizes oldatból kikristályositottam, majd XRD és IR módszerrel
azonosítottam.
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4.2.2.1. A [Zn(NH3)4](MnO4)2 rezgési spektroszkópiája és szerkezete
A [Zn(NH3)4](MnO4)2 kristályszerkezetének megállapítása [4.2.2.2. fejezet] lehetőséget ad a
rezgési spektroszkópiás analízis elvégzésére. A [Zn(NH3)4](MnO4)2 kristályrácsa köbös (F43m (No.216), Z=4 (ZB=1), és két tetraéderes permanganát-ion mellett egy tetraéderes
Zn(NH3)42+ kationt tartalmaz. Mindkét permanganát-ion és a kation krisztallográfiai
szempontból tetraéderes szimmetriájú helyet foglal el, így rezgési spektroszkópiás
szempontból hasonló viselkedés várható el tőlük. A faktorcsoport analízis eredménye a 4-19.
ábrán látható.
Annak ellenére, hogy a két permanganát-ion krisztallográfiai szempontból a köbös
rácsban azonos szimmetriájú helyet foglal el, kémiailag két teljesen különböző környezetben
van jelen, így mind a Raman mind az IR spektrumban két sávsorozat megelenését várhatjuk.

4-16. ábra

A permanganát-ion és a ZnN4 fragment faktorcsoport analízise

a

[Zn(NH3)4](MnO4)2 kristályrácsában

A szabad ion Kristály tércsoport: F4-3m=Td2 (ZB=1)
szimmetriája
Szitusz szimmetria

Faktorcsoport

Aktivitás

Asszignáció

Td

Td

Td

A1

A1

A1

R

νs (MnO, ZnN)

E

E

E

R

δE (MnO, ZnN)

F2

F2

F2

R, IR

νas(MnO, ZnN)

F2

F2

F2

R, IR

δF2(MnO, ZnN)

A táblázat adataiból látható, hogy tetraéderes ionokban mind a négy rezgés Raman
és a két háromszorosan degenerált rezgés infravörös aktív. A

[tetraammincink(II)]-

permanganát-ionjainak IR és Raman spektrumában észlelt sávok asszignációját a 4.14.
táblázatban, kation rezgéseit a 4-15. táblázatban mutatom be.
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4.14. táblázat A [tetraammincink(II)]-permanganát

IR és Raman spektrumában észlelt

-1

permanganátrezgések asszignációja (cm )
Rezgés

IR (diffúz reflexió)

Raman(diff. reflexió)

ν1 (νs, MnO)

836w

841vs
836vs

ν2 (δE, OMnO)

345m

346m
342m

ν3 (νas, MnO)

910vs
900vs

914m
908m
903m
897m
892m

ν4 (δF2, OMnO)

388sh,w
381m

388w
381w

Az egyik permanganátion (I) Mn-O szimmetrikus vegyértékrezgés sávja (νs) mind az
IR mind a Raman spektrumban megjelenik, míg a másik (II) permanganát-ion esetében csak
a Raman spektrumban észlelhető (841 cm-1) jel. A kétszeresen degenerált sáv az (I)
permanganát-ionra az IR spektrumban 345 cm-1-nél, a Raman spektrumban pedig 346 cm-1nél észlelhető. Ugyanez a sáv a (II) permanganátion esetében csak a Raman spektrumban
jelenik meg 342 cm-1-nél. A háromszorosan degenerált rezgések IR és Raman aktívak,
viszont a degenerációjuk nem szűnik meg, így 2x1 sávot kellene észleljünk. Ezzel szemben,
a ν3 aszimmetrikus vegyértékrezgés sávjaiként a Raman spektrumban öt jel jelenik meg. Az
egyik permanganát-ion A1 és E sávjainak IR-aktívvá válása, illetve az F2 sávok felhasadása a
Raman spektrumban egy dinamikus rácstorzulás eredménye lehet. Ekkor az U11, U22 és U33
termikus tényezők értékei nem azonosak, vagyis a tér egyes irányaiba a kristályt alkotó
rácspont atomok elmozdulása nem azonos mértékű. Ezt a feltételezést elfogadva, mivel a II
típusú permanganát-ion egy üregben „szabadon” helyezkedik el, valószínűsíthető, hogy a
dinamikus rácstorzulás hatása inkább az hidrogénkötéses szerkezetben mereven rögzített
permanganát-ion spektroszkópiai jelelmzőire van nagyobb hatással. Igy valószínű, hogy az I
típusú permanganát a 3D-szerkezetben rögzített, míg a II típusú a „szabad” permanganátion. Rietveld módszerrel az anizotróp termikus faktorok meghatározása nem lehetséges
olyan pontossággal, amely ezt a feltételezett jelenséget igazolhatná, meghatározásukhoz
egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatok lennének szükségesek.
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A komplex kation összesen 17 atomból áll, és a 45 lehetséges rezgésmódja közül 11
(3(A1) + 8(E)) és 21 (F2) IR és Raman aktív. A koordinált ammónia ligandum

Raman

rezgései közül mindegyik IR és Raman aktív [86-91, 99-101].

4-15. táblázat A [tetraammincink(II)]-permanganát IR és Raman spektrumában észlelt
kationrezgések asszignációja (cm-1)
Rezgés

Species

IR (diffúz reflexió)

Raman(diff. reflexió)

Ligandum rezgések
A1
ν1 (νs)

3253m

3259vw
3163vw

ν2 (δs)

A1

1219s

-

ν3(νs, ZnN)

A1

-

-

ν4 (νas)

E

3329vs

3326vw

ν5 (δE)

E

1612m

-

ν6 (ρr)

E

716w
690w

695vw

Zn-N rezgések
ν1 (νs, ZnN,) A1

-

-

ν2 (δE, NZnN) E

-

-

ν3 (νas, ZnN)

421m

426w

-

-

F2

ν4 (δF2, NZnN) F2

Az alábbi felharmonikus illetve kombinációs sávokat azonosítottam a spektrumban: 3193
2ν5(N-H)); 1749 (ν1+ν3a, Mn-O) és 1728 (ν1+ν3b, Mn-O); 1401(ν6a+ν6b, N-H); 1384 (2ν6a, N-H);
848 (2ν3, Zn-N).
A kvantumkémiai analízis illetve a korábbi asszignációk alapján a 421, 388 és 381
cm-1 hullámszámnál megjelenő sávok a ν1(ZnN), ν3(ZnN), és a ν4(MnO) rezgéshez is
tartozhatnak. A ZnN4 váz faktorcsoport analízise alapján, a ν1(ZnN) rezgés IR inaktív, így
elvileg egyik sávhoz sem rendelhető hozzá. Az izostrukturális [tetraammincink(II)]permanganát,

-

perklorát

[86]

és

perrenát

[104]

IR

és

Raman

spektrumának

összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 421 cm-1 körüli sáv mindhárom vegyület
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spektrumában megjelenik41, és mivel a perklorát ν4 sávja 630 cm-1 -nél észlelhető, így a 421
cm-1 sáv a ν3(ZnN) sávként azonosítható. Ezt az asszignációt alátámasztja a perrenát
komplex

(15)

NH3 izotóphelyettesített származékának spektrumában a ν3(νas) (ZnN) sáv

izotóphelyettesítés következtében fellépő eltolódása 403 cm-1 cm-1 értékig [104]. Az
energiáját tekintve hasonló ν1 (νs) rezgés nem IR aktív, és csak a Raman spektrumban
jelenik meg 411 cm-1-nél [104]. Az anionban fém-oxigén kötést nem tartalmazó
[tetraammincink]-haloidok IR spektroszkópiás vizsgálata [103] szintén alátámasztja ezt az
asszignációt. A 388 és 381 cm-1 hullámszámnál észlelt sávok a két különböző ν4(MnO)
rezgésekhez tartoznak, amelyek háromszorosan degenerált sávként, két szingulettként
kellene megjelenniük.

4.2.2.2. A [tetraammincink(II)]-permanganát kristályszerkezete
A

[tetraammincink(II)]-permanganát

hidrolízisérzékenysége

és

instabilitása

miatt

az

egykristályok növesztése nem járt sikerrel, ezért a vegyület szerkezetét az analóg
perklorátkomplex adataiból kiindulva [86] Rietveld módszerrel határoztam meg. A
krisztallográfiai paramétereket a [tetraammincink(II)]-perklorát megfelelő adataival együtt a 416. táblázatban mutatom be.

4-16 táblázat A [tetraammincink(II)]-permanganát és perklorát krisztallográfiai paraméterei
Vegyület

[Zn(NH3)4](MnO4)2

[Zn(NH3)4](MnO4)2

Kristályrendszer

Köbös

Köbös

Tércsoport

F-43m (No. 216)

F-43m (No. 216)

Rácsállandó, Å

10.335

10.240

Cellatérfogat, Å3

1103.9

1073.7

Z

4

4

D, g/cm3

2.251

2.056

41

Ez alátámasztja, hogy ez a sáv a [tetraammincink(II)]-kationhoz tartozik.
96

A szerkezet fő jellemzője, hogy az egyik

perklorát-ion

a 4-17. ábrán látható merev

szerkezetbe rendeződik, ahol egy az N és O atomok között hidrogénhidat tartalmazó
N4O4(µ-H)12 formában megadható kockaszerű elemet alakít ki. Ez a szerkezet erősen
orientált és merev.

4.17. ábra A [Zn(NH3)4](MnO4)2 szerkezetének építőelemei és a szabad permanganát-ion
elhelyezkedése a kristályrácsában
A kockaszerű elemek összekapcsolódása

(4-18. ábra) alakítja ki azt a háromdimenziós

szerkezetet, amelyben a kocka építőelemek periodikus ismétlődése hozza létre azt az 56
atomból álló poliédert, amely a másik

permanganát-iont zárja magába (4-17. ábra). A

[tetraammincink(II)]-permanganát és perklorát atomtávolságainak összehasonlítását a 4-17.
táblázatban ismertetem.
4-17 táblázat A [tetraammincink(II)]-permanganát és –perklorát atomok közötti távolsága
(Å) és kötésszögei (°)
Vegyület

[Zn(NH3)4](MnO4)2

[Zn(NH3)4](ClO4)2

Zn-N

2.033

2.014

X-O (a)

1.432

1.418

X-O (b)

1.378

1.366

N-H

1.20

1.19

N...O (a)

3.198

3.175

N...O (b)

3.086

3.067
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Az (I) típusú permanganát-ion elhelyezkedése orientált, és a szerkezet merevségét
alátámasztja, hogy az (I) típusú permanganát oxigénatomjaira vonatkozó, a legjobb
illeszkedést biztosító hőmérsékletfaktor (Ueq=1.00) értéke kisebb, mint az üregekben
elhelyezkedő permanganát oxigén megfelelő paramétere (Ueq=1.5). Hasonló jelenség volt
megfigyelhető az izostrukturális [tetraammincink(II)]-perklorát esetében is. A kötéstávolságok
és kötésszögek megfelelnek a normál értékeknek [84, 86, 103]. Az N-H...O távolság alapján
(3.086) a hidrogénkötés valamivel gyengébb, mint a megfelelő perklorátsóban [85,86].

4-18. ábra A [Zn(NH3)4](MnO4)2 kristályszerkezete
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4.2.2.3 A [Zn(NH3)4](MnO4)2 termikus vizsgálata
A [tetraammincink(II)]-permanganát lényegesen kevésbé robbanékony és termikusan
stabilabb mint a megfelelő réz-komplex. Ez figyelembevéve a közel hasonló erősségű
hidrogénhidas kölcsönhatásokat (N-H..O-Mn (Cu)=3.085 Å, N-H....O-Mn (Zn) = 3.086 Å), a
szerkezeti különbözőségek hatása lehet. A [tetrammincink(II)]-permanganátot 95 % αalumínium-oxiddal mint hőelvezető közeggel elegyítve a termikus bomlás egy 2+1 lépéses
folyamatban játszódik le. Az alumínium-oxiddal hígított minta első bomlási lépcsője 100-130
°C között lejátszódó lassú folyamat, (4-19. ábra), a csúcshőmérséklet függ erősen függ a
felfűtési sebességtől.

4-19. ábra A [Zn(NH3)4](MnO4)2 TG-DTA vizsgálata

A DSC vizsgálatnál a tiszta anyag 3 °C/perc felfűtési sebességnél 102 °C, (4.24
ábra), míg a 90 % alumínium-oxiddal hígított minta 107 °C bomlási csúcshőmérsékletet
mutat. A víz képződése a redoxreakció fellépésének egyértelmű indikátora. Az első bomlási
lépcsőben a TG-gáztitrimetriás vizsgálat 2 mól ammónia felszabadulását, a tömegváltozás
pedig két mól ammónia és 1 mól víz távozását mutatja. Az első bomlási lépcső elhúzódó,
100-130 °C között játszódik le (4-21. egyenlet).
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4-20. ábra A [Zn(NH3)4](MnO4)2 DSC vizsgálata
A második bomlási lépcsőben ammónia nem, víz viszont képződik. Oxigén egyik
bomlási lépcsőben sem, viszont NO és N2O az összes bomlási lépcsőben keletkezik. A
feltételezett fázisátalakulás endoterm, ∆H1=44.10 kJ/mol. A következő, a bomlási lépcső
exoterm, ∆H2=-168.68 kJ/mol. A harmadik lépcső is erősen exoterm, a reakcióhő a
mintatartó túlnyomás miatti széthasadása és a minta kiszóródása miatt nem volt értékelhető.
A második bomlási
bemutatott

lépcső (198/207 °C) megfelel a réz-komplexnél részletesen

ammónium-nitrát

bomlási

reakciónak.

A

harmadik

bomlási

lépcsőben

valószínűleg az első lépés során képződő reaktív fémvegyületekből és az ammóniumnitrátból kis mennyiségben keletkező fém-nitrát jellegű vegyületek bomlanak el (400 °C) NO
és N2O képződés és az ezzel járó tömegcsökkenés kíséretében. A három lépcső együttes
tömegcsökkenése megfelel a ZnMn2O4 összetételű maradék képződésének.

Zn(NH3)4(MnO4)2 = ZnMn2O4 + H2O + NH4NO3 + 2NH3

(4-21)

A bomlási folyamat jellege első közelítésben nem zárja ki, hogy a bomlás során az
izostrukturális [tetraammincink(II)]-perrenát termikus bomláshoz hasonlóan először a
[diammincink(II)]-permanganát

képződik

(4-22

egyenlet).

Mivel

a

cink-koordinációs

számának csökkenése az amminkomplexekben növeli az anion és a komplex kation N-H
kötése közötti hidrogénhid erősségét [103], így a [diammincink(II)]-permanganát komplex,
még ha képződne is, a hidrogénkötések miatt kialakuló reaktív centrumok jelenléte miatt már
a képződése hőmérsékletén azonnal elbomlana:
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Zn(NH3)2(MnO4)2 = ZnMn2O4 + H2O + NH4NO3
A

folyamat

sztöichiometriája

megegyezne

a

(4-22)
4-21.

egyenlet

szerinti

bomlási

sztöichiometriájával, csak az ammóniavesztés megelőzné a redoxreakció felléptét.
Ennek

a

feltételezett

reakciómechanizmusnak

azonban

ellentmond

a

[tetraammincink(II)]-kation nagy termikus stabilitása (az izostrukturális [tetraammincink(II)]perrenát az ammóniát csak 150 °C fölötti hőmérsékleten kezdi elveszíteni [108]) valamint az,
hogy a víz és az ammónia egyidejűleg keletkeznek. Az első bomlási lépcső hőszínezete
exoterm, míg a ligandumvesztési reakció endoterm folyamat folyamat lenne. Fentiek
figyelembevételével, a reakció mechanizmusa a réz-analóg szilárd fázisbeli bomlásához
hasonló, csak a szerkezeti különbözőség miatt a cinkvegyület reakcióképessége kisebb.
A szilárd bomlástermékek további vizsgálatához hőelvezető közegként az alumíniumoxid helyett toluolt használtam (a 100 °C fölötti bomlási hőmérséklet miatt a szén-tetraklorid
nem alkalmas a reakció kivitelezésére).

Egy órás refluxáltatást követően, a maradékot

leszűrtem, majd az ammónium-nitrátot vízzel kimostam. A reakciótermék, valamint a 200,
300, 400 és 500 °C-on hőkezelt formáinak XRD felvételét a 4.21. ábrán mutatom be.

4.21. ábra A [Zn(NH3)4](MnO4)2 termikus bomlási termékének hőmérsékletfüggő XRD
felvételei
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Az amorf ZnMn2O4 hőkezelése 500 °C-on a tetragonális ZnMn2O4 módosulattá alakul. A
különböző hőmérsékleteken keletkező ZnMn2O4 szerkezeti vizsgálatai folyamatban vannak.
Az oldószeres módszerrel tiszta ZnMn2O4, illetve az α-Al2O3 mint inert közeg segítségével
Al2O3 hordozós ZnMn2O4 állítható elő.

4.2.3. Az MMn2O4 katalizátorprekurzorok előállítása és tulajdonságai (M=Zn, Cu)
A

hidrogénkötésű

[tetraamminfém(II)]-permanganátok

(M=Zn,

Cu)

alacsonyhőmérsékletű termikus bomlása (~80-100 °C) során képződő MMn2O4 (M=Zn, Cu)
kettős oxidok röntgenamorfok, és csak magasabb hőmérsékleten (500 °C) alakulnak át
köbös (Cu) illetve tetragonális (Zn) spinell-szerkezetekké. A kiindulási permanganátok
mangán illetve Cu/Zn atomjai nem vesznek közvetlenül részt a szilárdfázisú kémia
reakcióban, így nem tudnak a kristályban elfoglalt pozícióikból elmozdulni. Ugyanakkor, a
körülöttük levő ammónia, valamint az oxigénkoordinátákról atomok távoznak. Valószínűleg
ez okozza az erősen defektes szerkezetű amorf anyagok képződését. A rácspontokon levő
atomok hőmozgása csak magasabb hőmérsékleten teszi lehetővé az átrendeződést és a
kristályos állapot kialakulását. A Zn(OH)2 és az α-Mn(OH)2 forralásakor keletkező amorf
ZnMn2O4 is csak magasabb hőmérsékleten kezd kristályosodni, 550 °C-on 40 % a kristályos
fázis mennyisége, és 700 °C fölötti hőmérséklet szükséges a teljesen kristályos fázis
előállításához [109].
Az MMn2O4 típusú spinell vegyületek kristályrácsában a fématomok oktaéderes és
tetraéderes környezetben helyezkednek el. Amennyiben az MII atom a kristályrácsban a
tetraéderes és a két MnIII atom az oktaéderes pozíciókat foglalja el, normál (MII[MnIII2O4]), ha
az MII és az egyik MnIII az oktaéderes, a másik MnIII pedig a tetraéderes, inverz
(MnIII[MIIMnIIIO4]) spinellről beszélünk.
A MIIMn2O4 vegyületek kristályrácsában az ionok elég közel vannak egymáshoz, így
Madelung és kovalens kölcsönhatások is ki tudnak alakulni [113]. Az oktaéderes térben az
MnIII orbitálok Jahn-Teller torzulása az atomok közötti távolság megváltozását, és ennek
következtében, például a ZnMn2O4 esetében, a síkban levő kötések torzulását, és egy
tetragonális kristályrács kialakulását idézi elő [112]. A különféle kationoknak a spinellrács
különböző pozícióiba (OC-6 vagy T-4) való beépülésekor fellépő energiaváltozás
különbségét McClure [110] az oktaéderes koordinációs helyek preferenciaenergiájaként
definiálta. Az MnIII preferenciaenergiája 105.7 kJ/mol. A két MnIII helyett a rácsban helyet
foglalhat egy MnII és egy MnIV ion is, az MnIV jellemzően az oktaéderes helyeken, az MnII
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pedig mindkét koordinációs állapotban jelen lehet42. A cink preferenciaenergiája nulla, így
nem meglepő, hogy a ZnO és Mn2O3 reakciójában a normál ZnMn2O4 spinell képződik [111].
Magas hőmérsékleten végezve a szintézist, más reakciók, például oxigénvesztés és
MnII[MnIII2O4] képződés, illetve a képződött MnIIMnIII2O4 MnII tartalmának fokozatos oxidációja
is fellép. Ez utóbbi folyamat erősen gátolt ha az MnII cinkkel helyettesített [125], és a
tetraéderes helyen levő cink jelenléte stabilizálja a tetragonális rácsot [112]. A cink és
mangán-nitrátok illetve oxalátok hevítésekor 900 °C-on ZnII0.77MnIII0.23[ZnII0.23MnIII1.77]O4,
magasabb hőmérsékleteken már Zn0.71MnIII0.29[Zn0.29MnII0.16MnIII1.35]O3.92 [126] képződik. Az
MnO és ZnO kölcsönhatásában, a hőmérséklettől függően, levegőn, köbös vagy tetragonális
szerkezetű ZnMn2O4 képződik, Zn[Zn2+(x-1)Mn4+(x-1)Mn3+(4-2x)]O4 összetétellel, ahol x=1-1.03.
A CuMn2O4 a megfelelő karbonát, nitrát és oxalát prekurzorokból már 600 °C-on
keletkezik [115], de teljesen kristályos fázis a cinkvegyülethez hasonlóan csak 700 °C fölött
képződik [116]. A CuMn2O4 a hidratált réz-permanganátból 380 °C fölött képződik [94]. A rézpermanganát termikus bomlása során az aktív oxigéntartalom mérés alapján, korábban a
Cu3(MnO4)2 vegyületet vélték [95] előállítani a:

3Cu(MnO4)2.2H2O=’Cu3(MnO4)2’ + 4MnO2 + 4O2 + 6H2O

(4-23)

reakcióegyenletnek megfelelően. A kapott termék röntgenamorf volt. A Cu3(MnO4)2 + 4MnO2
=3CuMn2O4 összefüggés alapján úgy vélem, hogy a termék ebben az esetben is a CuMn2O4
volt. Az általam kidolgozott eljárásban viszont a szintézis hőmérséklete 80 °C, ami a
képződött CuMn2O4 szerkezetében illetve kristályosságában jelentős különbségeket okoz.
A CuMn2O4 szerkezetében a cink-analógnál elmondottak az érvényesek, azzal a
különbséggel, hogy a redox aktív réz és mangán egyidejű jelenléte tovább komplikálja a
lehetséges ionok számát az OC-6 illetve T-4 helyeken. A klasszikus spinell-szerkezet
CuII[MnIII2O4] mellett analóg kémiai összetételű, de más szerkezetű vegyületek is képződtek,
például a CuI[MnIVMnIII]O4 és a CuII[MnIIMnIV]O4 [117]. Megállapították, hogy az MnIII
áthelyeződése az oktaéderes környezetből a tetraéderes környezetbe, jelentősen csökkenti
a CuMn2O4 katalizátorok aktivitását [118]. A réz elvileg stabilabb az oktaéderes mint a
tetraéderes koordinációban [113], de a preferenciaenergia 65 kJ/mol, vagyis kisebb mint az
MnIII-ra vonatkozó érték [110]. Emellett, a CuI és MnIV képződés (a rézI tipikusan tetraéderes
míg az MnIV oktaéderes koordinációjú ion), alapvetően megváltoztatja a spinell szerkezetét
befolyásoló viszonyokat.

42

A mangán(II) preferenciaenergiája és kristálytér stabilizációs energiája is nulla.
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A CuMn2O4 és a ZnMn2O4 olyan iparilag fontos folyamatok katalizátorai, mint a CO
oxidáció [119, 120], a kemoszelektív nitrobenzol redukció [121], vagy az NO és
szénhidrogének közötti reakció [122]. A vegyületek szerkezete és katalitikus tulajdonságai
nagymértékben függenek az előállításuk körülményeitől. Közvetlen összefüggést állapítottak
meg a vezetőképesség (defektes szerkezet) valamint a katalitikus aktivitások között [123].
Az MMn2O4 (M=Cu, Zn) vegyületek szerkezeti jellegzetességei és katalitikus hatásuk
alapján, a [tetraamminfém(II)]-permanganát komplexek irányított hőbontása egy új lehetőség
olyan erősen defektes szerkezetű amorf spinellvegyületek előállítására, amelyek potenciális
katalizátorok és katalizátoralapanyagok. Az általunk előállított vegyületek katalitikus
hatásának tesztelését több reakciótípuson is tesztelik a Moszkvai Egyetemen illetve a
Topcsijev

Szénhidrogénkutató

Intézetben.

[tetraammincink(II)]-permanganát

A

[tetraamminréz(II)]-permanganát

szobahőmérsékleten

nem

izomorf,

és

és

a

nincsenek

információink azokról a lehetséges polimorf állapotokról sem, amelyek biztosan lehetővé
tennék a szilárd oldatok képzését a két vegyületből. Ezzel együtt, kísérleteket szándékozunk
végezni olyan elegykristályok előállítására, amelyek potenciális prekurzorok a nagy
katalitikus aktivitással bíró CuxZn1-xMn2O4 vegyületek előállításában [124].

4.2.4. Egyéb fém-permanganát ammónia komplexek
Jelenleg a [diamminezüst(I)]-permanganát, a [tetraamminkadmium(II)]-permanganát és a
[hexaamminnikkel(II)]-permanganát

vizsgálata is

folyamatban

van,

néhány

előzetes

eredményt az alábbiakban mutatok be.

4.2.4.1. A fdiamminezüst(I)]-permanganát-monohidrát, [Ag(NH3)4](MnO4)2.H2O
A [diamminezüst(I)]-permanganátot először Klobb állította elő 1886-ban [68]. A
reakciót reprodukálva, a kitermelés és a tisztaság erősen függött az Ag:MnO4:NH3
mólaránytól, és hőmérsékletétől. Tiszta vegyülethez a [diamminezüst(I)]-nitrát [127] oldat és
kálium-permanganát keverékének alkalmazásával jutottam, 25/2 °C hőmérséklet gradiens
alkalmazásával, 11.0 %-os hozammal. Meghatároztam a [diamminezüst(I)]-permanganátmonohidrát oldhatóságát. Értéke 3.6 g/100 ml víz, szobahőmérsékleten. Az oldat
szobahőmérsékleten

és

sötétben

történő

bepárlásával

termékként

ammónum-

permanganáthoz jutottam. Fény jelenlétében a vizes oldat néhány óra alatt mangán-dioxid
és fém ezüst kiválásával elbomlik. Összehasonlításként a [diamminezüst(I)]-perklorátot [128]
is szintetizáltam, amelynek szobahőmérsékleten telített oldatát, sötétben bepárolva
ammónium-perklorátot kaptam:
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2[Ag(NH3)2]XO4 + H2O = Ag2O + 2 NH4XO4 + 2 NH3

(4-24)

ahol X=Cl vagy Mn. Az [Ag(NH3)2]MnO4.H2O és az [Ag(NH3)3]MnO4 összetételű [81]
vegyületek a permanganát és ezüsttartalomra nézve gyakorlatilag azonos elemanalízis
értékeket adnak. A különbség az ammóniatartalomban van, ugyanakkor az ammóniatartalom
meghatározása nehézkes, mert az elemzés alatt az ammónia és a permanganát-ion egy
része reagál egymással. Mivel az [Ag(NH3)2]NO3 [127] és az [Ag(NH3)3]NO3 komplex [129] is
létezik, az általam előállított komplex IR és egykristály röntgen szerkezet vizsgálatát
megkezdtem.
várt

A komplex Ag-NH3 rezgései megfelelnek a [diamminezüst(I)]-komplexekre

rezgésekkel

[130],

és

az

előzetes

egykristály

röntgen

eredmények

alapján

megállapítottam, hogy a vegyület szerkezete végtelen Ag-Ag argentofil kölcsönhatással
kapcsolódó láncokból áll. Az ezüst(I) körül az Ag-Ag lánc egyes elemeihez két-két ammónia
koordinációjával tetraéderes környezet alakult ki. A víz és a permanganát-ionok
koordinálatlan formában foglalnak helyet a lánc mentén. A vegyület IR spektrumának néhány
jellemzője a 4-18. táblázatban látható.
A vegyület termikus bomlása során az első lépcsőben, 85 °C-on, egy mól ammónia
távozik. A folyamat exoterm és vízképződéssel is jár. A második lépcső 204 °C-on jelenik
meg, vízképződéssel, ammónia eltávozása nélkül. A második lépcsőt az ammónium-nitrát
bomlási reakciójáként definiálva, az elvi folyamat a

2Ag(NH3)2MnO4.H2O = Ag2Mn2O4 + 3H2O + NH4NO3 + 2NH3

(4-25)

formális reakcióegyenlettel írható le. Az Ag2Mn2O4 vegyület nem létezik. Ugyanakkor, az
AgMnO2 fázis stabil vegyület, és nem zárható ki az AgIIMn2O4+Ag spinell és fém ezüst
keverékének, illetve a megfelelő mangán-oxidok és Ag2O/Ag keverékének a képződése sem.
Az amorf maradék összetételének vizsgálata szintén folyamatban van.

4.2.4.2. A [tetraamminkadmium(II)]-permanganát
A [tetraamminkadmium(II)]-permanganátot a megfelelő szulfátkomplexből a cink-komplexhez
hasonlóan állítottam elő. Az oldatokat 10 °C-on elegyítettem, majd gyorsan +2 °C-ra
hűtöttem. A vegyület infravörös spekruma megfelelt a várakozásnak. A vegyület izomorf a
megfelelő cinksóval, rácsállandója 10.4320 Å. A TG-gáztitrimetriás titrálása alapján az első
bomlási lépcsőben 2 mól ammónia szabadul fel. A bomlás exoterm, a vízdetektoros vizsgálat
kimutatta a víz képződését mind az első (100 °C) mind a második
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(224 °C) bomlási

lépcsőben. A második bomlási lépcsőben már nem képződik ammónia. A tömegcsökkenés
alapján és a cink-komplexhez hasonlóan vélelmezhetően CdMn2O4 képződik. A TG-MS, a
rezgési spektroszkópiás és a szerkezetvizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.

4-18. táblázat Az ezüst-, kadmium – és nikkel-permanganát komplexeinek IR
spektroszkópiás adatai (cm-1)
Vegyület

[Ag(NH3)2]MnO4.H2O

[Cd(NH3)4](MnO4)2

νs (MnO)

827w

836w

-

νas (MnO)

906vs
892s

910vs

899s

ν( NH)

3417s
3245s

3325vs

3313vs
3258vs

δs (MnO)

1212m
1203m

1185w

1207w

ρr (MnO)

712w
635w

615w

718w
658w

δas (NH)

1590m

1620w

1604w

δs (MnO)

345vw

345

-

δas (MnO)

379s

374s

-

νas (M-N)

396m

402

-

νs (MN)

-

-

-

νas (MN)

449vw

419s

-

π (MN4)

-

155w

-

δs (NMN)

-

328w

-

γ (MN4)

-

219m

-

δd (NMN)

-

345w

-
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[Ni(NH3)6](MnO4)2

4.2.4.3. A [hexaamminnikkel(II)]-permanganát
A [hexaamminnikkel(II)]-permanganátot az ammóniás nikkel-szulfát oldatból 5/2 °C
hőmérséklet gradienssel állítottam elő. Lila színű, nagyon bomlékony,

oldhatósága 3.5

g/100 ml víz 20 °C-on. TG-gáztitrimetriás titrálása során csaknem pontosan 2 mól ammónia
szabadult fel, az első bomlási lépcsőben 78 °C-on. A bomlás exoterm, és a vízdetektoros
vizsgálattal kimutattam a víz képződését mind az első mind a második (211 °C) bomlási
lépcsőben. A második bomlási lépcsőben már nem képződik ammónia, és a többi fémpermanganát ammóniakomplexhez hasonlóan ez a lépcső az ammónum-nitrát bomlásához
rendelhető.
Ni(NH3)6(MnO4)2 = [Ni+2MnO] + 2NH4NO3+ 2NH3

(4-26)

A mólonként 4 mól ammónia elfogyása alapján logikusnak tűnő:
Ni(NH3)6(MnO4)2 = [NiO+Mn2O3] + 2NH4NO2 + 2NH3

(4-27)

formális egyenlet szerinti folyamat kizárható, mivel az ammónium-nitrit már 70 °C-on
elbomlik N2 és víz képződésével. A reakciótermékek összetételének és a reakció
mechanizmusát

vizsgálata

folyamatban

van.

A

[diamminezüst(I)]-,

a

[tetraamminkadmium(II)]- és a [hexaamminnikkel(II)]-komplexek [77-79,99-104,108,128,129],
illetve különféle permanganátsók IR-spektroszkópiás vizsgálatai [69,88] alapján, a három
komplex infravörös spektrumában található sávok asszignációját a 4-18. táblázatban
mutatom be.

4.2.5. A fém-permanganátok ammóniakomplexeinek reakciója szerves vegyületekkel
Az ammónium-permanganát a benzil-alkoholt a reakció sztöichiometriája miatt nem tudja
teljes mértékben benzonitrillé konvertálni. Következésképpen, kísérleteket végeztem a
[tetraamminréz(II)]-permanganáttal, amelyben az ammónia:permanganát-ion arány 2:1, ezért
analóg reakciót feltételezve, elvileg lehetséges a benzil-alkohol teljes mértékű benzonitrillé
alakítása. A benzaldehid és benzonitril képződésének mértékét 1 és 3 óra reakcióidő után
vizsgáltam.

A

reakciókat

refluxhőméréskleten

végeztem,

kloroformban

és

szén-

tetrakloridban. Kloroformban, 3 óra reakcióidő után, már 67 % a benzaldehid, de csak 4 % a
benzonitril mennyisége.

A hőmérséklet emelése (CCl4) 3 óra alatt 14 %-ra növelte

a

benzonitril mennyiségét. Az ammóniának a réz-koordinációs szférából történő kiszorítása
érdekében acetonitrilt, illetve dimetil-formamidot adagolva, a nitrilképződés a várakozással
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ellentétben visszaszorult. Ennek valószínű oka az, hogy a komplexképződés során
elsődlegesen nem az ammónia koordinációs szférából kiszorítása (és a szabad
amnmóniával a nitrilképzés), hanem oktaéderes szolvátok képződése lép fel, amelyek
stabilabbak és kisebb az amináló képességük mint a [tetraamminréz(II)]-kationé.

A

reakcióidő,

a

hőmérséklet,

és

más

paraméterek

további

vizsgálata,

valamint

[tetraammincink(II)]- és [hexaamminnikkel(II)]-permanganát komplexekkel végzett reakciók
vizsgálata jelenleg is folyamatban van.
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5.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen dolgozatban a permangánsavas sók szintézisének és tulajdonságainak vizsgálata
során kapott eredményeim mutatom be.
5.1. Szintézisek
A kálium-permanganát és tömény kénsav kölcsönhatásában mangán-heptaoxidot - majd
szén-tetrakloridos extrakció után - katalitikus mennyiségű vízzel és fölöslegben vett báriumkarbonáttal reagáltatva, a mangán-heptaoxidból bárium-permanganátot állítottam elő.
Kénsav-monohidrát alkalmazásával előállítottam a Ba, Mg, Ca, Ni, Zn, Cd, Cu(II), Al, Fe(III),
Y, Ce(IV), Sm, Pr és Gd-permanganátokat.
Ammónium-klorid és kálium-permanganát melegen telített oldatainak reakciója, amely
az ammónium-permanganát legelterjedtebb előállítási módja, a várt ammóniumsó helyett a
Kx(NH4)1-xMnO4 összetételű (x=0.2-0.4) szilárd oldatát eredményezte. Az így kapott szilárd
oldatok összetétele - az ismert (K,Rb)MnO4 szilárd oldatokhoz hasonlóan -

az

átkristályosítások során alig változott, ezért a tiszta ammónium-permanganát előállításához
az egyes átkristályosítási lépéseket ammónium-klorid jelenlétében kellett elvégezni.
Kálium-permanganát

és

fölöslegben

vett

alumínium-szulfát

melegen

telített

oldatainak kölcsönhatása során, a reakcióelegy lehűtésekor timsó vált ki, és alumíniumpermanganát oldat maradt vissza. Az oldatot bárium-hidroxiddal reagáltatva, a képződött
bárium-szulfát az oldatban levő kálium-ionokat a (K,Ba)(SO4,MnO4) összetételű kettőssó
formájában csapadékba vitte, és tiszta bárium-permanganát keletkezett.
A [tetraamminréz(II)]-permanganát vizes oldatának szobahőmérsékleten végzett UVVIS vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kation néhány óra alatt elhidrolizál, a
permanganát-ion koncentráció változatlan maradása mellett. A jelenség oka a komplex
kation disszociációjakor képződő bázikus ligandum protonálódása miatt fellépő pH
emelkedés, és ennek következményeként a fém-hidroxid csapadék leválása. Az oldatban
maradt protonált ligandum (ammónium-ion) és a kiindulási só anionja, jelen esetben

a

permanganát-ion, ammónium-permanganát formában kikristályosítható. A disszociációs, a
protonálódási és az oldhatósági viszonyok hőmérsékletfüggése miatt +5 C° alatt a kiindulási
[tetraamminréz(II)]-permanganát kristályosítható ki az oldatból. A módszer alkalmas más
ónium-típusú permanganátok kíméletes előállítására is.
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A

bárium-manganátot

a

kálium-permanganát

kálium-jodiddal

(bárium-klorid

jelenlétében lúgos közegben) végzett irányított redukciójával állítottam elő. Megállapítottam,
hogy a bárium-manganátot jellemzően kísérő ismeretlen köbös fázis a K3MnO4 vegyület,
amelynek mennyisége függ a felhasznált KOH és KI mennyiségétől. A bárium-manganát
mellett képződő MnO2 nem a bárium-manganát és a levegő szénsavjának reakciójában
képződik, mint az eddig vélelmezték, hanem a szintézis folyamán a manganát(VI) mellett
képződő manganát(V) vegyületek diszproporcionálódásából ered.
Kiszámítottam a mangánsavat alkotó atomok parciális töltéseit. Megállapítottam,
hogy a mangánsav erősebb sav mint a szénsav, de gyengébb sav mint a kénsav vagy a
permangánsav.
A bárium-manganát vizes szuszpenziójában bárium-permanganát képződik, ami a
bárium-manganát hidrolízisének és a képződő mangánsav diszproporcionálódásának a
következménye. A bárium-manganát szuszpenzió pH-ja a hidrolízis következtében az 8.8-ról
9.3-ra emelkedik. A bárium-manganát oldhatósági szorzatainak, illetve a hidrolízis egyensúlyi
állandójának ismeretében kiszámítottam, hogy a hidrolízis egyensúlyának eléréséig

a

bárium-manganát kevesebb, mint 1 %-a bomlik el. A keletkező hidroxid-ionok lekötésével
permangánsav illetve permanganátsók állíthatók elő. Ásványi savként a báriummanganátra nézve 2/3 ekvivalens kénsav alkalmazásakor bárium-permanganátot,
sztöichiometrikus mennyiségű kénsav alkalmazásával permangánsavat kaptam. A hidroxidionok megkötésére ammónium-ionokat vagy oldhatatlan hidroxidokat képező fémek
szulfátsóit (MgSO4, ZnSO4) használva, a báriumtartalom szulfátformában eltávolítása révén
a megfelelő kation (ammónium, cink, magnézium) permanganátja állítható elő.
A bárium-manganát szén-dioxiddal egy rendkívül lassú reakcióban alakítható át
bárium-permanganáttá. A BaMnO4:CO2=1:<2 mólaránynál a BaMnO4 konverziója nem teljes,
mivel a reakció egyik hajtóereje a bárium-hidrogén-karbonát képződése. A szilárd báriummanganát, a jég, és a szárazjég bemérésével, majd 100 °C-ra hevítésével, autogén nyomás
mellett 1.5 h óra alatt 93.8 %-os hozammal állítottam elő tiszta bárium-permanganátot.
Megállapítottam, hogy magasabb reakcióhőmérsékleten a hidrolízis során képződő
mangánsav (H2MnO4) diszproporcionálódásával párhuzamos termikus bomlás (MnO2, H2O
és O2 képződésével), csökkenti a bárium-permanganát hozamát.
Egykristály

röntgenszerkezet

vizsgálatokkal

meghatároztam

az

ammónium-

permanganát kristályrácsában az ammónium-ion hidrogénpozícióit, és megállapítottam az
N-H...O-Mn hidrogénkötések jelenlétét is. A távoli infravörös tartományba eső gerjesztő
sugárzással és a minták pörgetésével készített Raman, valamint az infravörös vizsgálatok,

113

továbbá az egykristály röntgenszerkezeti adatok birtokában végzett faktorcsoport analízis
segítségével elvégeztem a rezgési spektrumokban található sávok asszignációját. Az
infravörös spektroszkópiás vizsgálat során tapasztalt sávfelhasadások a márixhatás
következményei. A jelenség oka N-H.....A- (A=bromid vagy szulfát-ion) hidrogénkötések
kialakulása a KBr illetve BaSO4 mátrixanyagokkal.
Az ammónium-permanganát bomlása 70 C°-on indul meg, és 85 C°-on éri el a
maximumát. Oxigén, nitrogén, víz és N2O is képződik. A szilárd maradékban talált NH4NO3 ,
NH4NO2, MnO2 és Mn2O3 redox-folyamatok jelenlétére utal.
A benzil-alkohol ammónium-permanganátos heterogén oxidációja benzaldehidet,
magasabb hőmérsékleten benzonitril és a benzaldehid keveréket ad. A nitrilképződésben
nem az ammónium-permanganát ammónium- illetve permanganát-ionja, hanem a primer
reakcióban felszabadult ammónia, illetve a képződött kolloid mangán-dioxid vesz részt.
Szerkezeti adatok felhasználásával végzett faktorcsoport analízis segítségével
azonosítottam az előállított [tetraamminréz(II)]-permanganát, [Cu(NH3)4](MnO4)2, IR és
Raman spektrumában talált sávokat. A két krisztallográfiai szempontból nem ekvivalens
permanganát-ion 9-9, a komplex kation (C4v) pedig 45-45 IR illetve Raman aktív sávot adhat,
amelyek közül 9-9 tartozik a CuN4 (D4h) vázrezgésekhez.
A [tetraamminréz(II)]-permanganát termikus bomlása során az eddig feltételezett
kétlépcsős

ammóniavesztés,

[diamminréz(II)]-permanganát

permanganát intermedierek, valamint oxigén és

és

vízmentes

réz(II)-

CuMn2O4 képződése helyett, a tiszta

vegyület, egy lépésben, robbanásszerű hevességgel bomlik, 75 °C-on, 308.6 kJ/mol hő
felszabadulásával. A bomlástermékek redoxreakció termékei, Cu, Cu2O, MnO, Mn3O4, NH3
és O2 mellett N2, NO és NO2 is képződik.
A reakcióhő elvezetésével exoterm reakcióban 2 mól ammónia szabadul fel, oxigén
egyáltalán nem, míg víz mind a két bomlási lépcső során képződik. A bomlás első lépcsője
az alábbi egyenlettel írható le:

[Cu(NH3)4](MnO4)2 = CuMn2O4 + 2NH3 + H2O + NH4NO3

A bomlás második lépcsője az ammónium-nitrát bomlása, és víz illetve N2O képződéssel jár.
A redoxreakció kiváltó oka az N-H...O-Mn hidrogénkötés jelenléte. A redoxreakció során a
komplexnek csak az egyik ammóniája oxidálódik, de az teljes mértékben, ami a
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hidrogénkötés közvetítette molekuláris ammónia megkülönböztetés első példája a redox
aktív ionokat tartalmazó szilárd komplexekben. A bomlás reakcióhője erősen függ a minta
korától.
Az előállított [tetraammincink(II)]-permanganát szerkezetét Rietveld módszerrel
határoztam meg. A DSC vizsgálat alapján egy polimorf átalakulás észlelhető 4.1 °C-on. A
komplexben két nem-ekvivalens permanganát-ion foglal helyet, az egyik egy merev
háromdimenziós hidrogénkötéses szerkezetben (N-H..O=3.086), míg a másik egy az előző
elemek háromdimenziós kapcsolódásakor létrejövő 56 atom által körbezárt üreg belsejében
foglal helyet. A szerkezetben levő nem-ekvivalens permanganát-ionok jelenlétének
megfelelően az IR és Raman spektrumban két sávsorozatot találtam. A tiltott IR sávok
megjelenése, illetve egyes Raman sávok felhasadása alapján a szerkezetben dinamikus
rácstorzulás lép fel. A termikus bomlása során exoterm reakcióban ZnMn2O4, ammónia, víz
és ammónium-nitrát képződik. Oxigén nem fejlődik a reakció során.

Megállapítottam, hogy a [tetraamminréz(II)]- és a [tetraammincink(II)]-permanganátok
termikus bomlási folyamatát szerves oldószerekben végrehajtva, amorf MMn2O4 (M=Cu,
Zn) vegyületek képződnek. A defektes szerkezetű bomlástermékeket 500 °-ra hevítve, a
hőmozgás

következtében

a

rácsalkotó

atomok

átrendeződése

útján

kristályos

spinellfázisokká alakulnak.
A [tetraamminkadmium(II)]-, [hexaamminnikkel(II)]- és a [diamminezüst(I)]permanganát-monohidrátok termikus bomlása során redoxfolyamatok játszódnak le, a
kadmium és a nikkelvegyület esetében két-két, míg az ezüst-vegyület esetében egy mól
ammónia szabadul fel. Mindhárom esetben ammonium-nitrát és víz is képződik. A kadmiumkomplex szerkezete azonos a cink-komplex szerkezetével. A nikkel-komplex oktaéderes
kationt, az ezüst-komplex viszont olyan végtelen tetraéderekből álló láncot tartalmaz,
amelyben az Ag-Ag lánc egyes atomjain két-két ammónia ligandum foglal helyet.
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6. TÉZISEK1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK
A permanganátsók alkalmazásának terjedése, valamint a fokozott minőségi követelmények
szükségessé tették jó hozamú és nagy tisztaságú permanganátvegyületek előállítására
alkalmas

módszerek

kidolgozását.

Az

átmenetifémek

egyszerű

és

komplex

permanganátjainak bomlástermékei számos katalitikus aktivitással bíró vegyes fém-mangánoxid kiindulási anyagai. Következésképpen, a vegyületek termikus bomlásának pontos
ismerete, illetve a célzott tulajdonságokkal bíró anyagok előállítása érdekében szerkezeti
viszonyaik és reaktivitásuk ismerete is rendkívül fontos.
Doktori munkám fő célkitűzése a permangánsav egyszerű és komplex sóinak
szintézisére irányuló módszerek kifejlesztése, valamint

az ammónium-permanganát és

egyes átmenetifém-permanganátok ammónia komplexeinek (Cu, Zn, Ag, Cd, Ni)
szerkezetének, spektroszkópiai és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
2. AZ ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A szintetikus szervetlen kémia és a klasszikus titrimetriás analízis eszköztára mellett IR és
Raman spektroszkópiás módszereket, a termikus vizsgálati módszerek közül TGgáztitrimetriát, a TG-MS és DSC módszereket, valamint ESR-spektroszkópiát, UV-VIS
spektroszkópiát, por és egykristály röntgendiffrakciós valamint neutron-diffrakciós és GC-MS
módszereket alkalmaztam.

3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
3.1. SZINTÉZISEK
3.1.1. A mangán-heptaoxid alapú szintézisek
Eljárást dolgoztam ki a bárium-permanganát előállítására a kálium-permanganát és kénsav
monohidrát kölcsönhatásában kapott mangán-heptaoxid szén-tetrakloridos extrakciójával,
majd katalitikus mennyiségű víz jelenlétében bárium-karbonáttal történő reagáltatásával. A
báriumsó mellett a megfelelő oxidok, -hidroxidok vagy -karbonátok reakciójában

nagy

tisztaságú Mg, Ca, Ni, Zn, Cd, Cu(II), Al, Fe(III), Y, Ce(IV), Sm, Pr és Gd-permanganátokat
állítottam elő.

3.1.2. A kálium-permanganát metatézisreakcióin alapuló szintézisek
Felismertem, hogy az ammónium-klorid és kálium-permanganát melegen telített oldatainak
reakciója, amely az ammónium-permanganát legelterjedtebb „előállítási” módja, a várt
ammóniumsó helyett annak a kálium-permanganáttal alkotott Kx(NH4)1-xMnO4 összetételű
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(x=0.2-0.4) szilárd oldatát eredményezi. Megállapítottam, hogy az így kapott szilárd oldat
összetétele az átkristályosítások során alig változik, és a tiszta ammónium-permanganát
előállításához az egyes átkristályosítási lépéseket ammónium-klorid jelenlétében kell
elvégezni.
A tiszta bárium-permanganát előállítására az alábbi módszert dolgoztam ki. Melegen
telített kálium-permanganát és nagy fölöslegben vett alumínium-szulfát oldat reagáltatásakor
az oldat lehűtéskor a hideg vízben nehezen oldódó timsó válik ki, és alumínium-szulfátot
tartalmazó alumínium-permanganát oldat maradt vissza. A kapott oldatot bárium-hidroxiddal
reagáltatva, a képződött bárium-szulfát az oldatban levő káliumot a (K,Ba)(SO4,MnO4)
összetételű kettőssó formájában csapadékba viszi. A reakció során a bárium-szulfát illetve
az alumínium-hidroxid csapadékok mellett tiszta bárium-permanganát oldat keletkezik.

3.1.3. A komplex permanganátok hidrolízise
Kimutattam,

hogy

a

[tetraamminréz(II)]-permanganát

vizes

oldatából

+5

°C

alatti

hőmérsékleten a [tetraamminréz(II)]-permanganát, míg 5 °C fölött a komplex kation
disszociációja és a képződő bázikus ligandum protonálódása miatti réz-hidroxid csapadék
képződés mellett ammónium-permanganát kristályosítható ki. Hasonló reakciót mutattam ki a
[diamminezüst(I)]- és a [tetraammincink(II)]-kationok esetében is. A módszer alkalmas az
ónium-típusú permanganátok előállítására.
3.1.4. A bárium-manganát(VI) diszproporcionálódásán alapuló szintézisek
Megállapítottam, hogy a kálium-permanganát kálium-jodiddal és bárium-kloriddal NaOH
jelenlétében redukálva a melléktermékként képződő Na3MnO4 diszproporcionálódásának
következtében MnO2-ot is tartalmazó bárium-manganátot ad. Ugyanez a folyamat KOH
jelenlétében, szennyezőként K3MnO4 és MnO2 tartalmú terméket ad. A bárium-manganát
szuszpenzió

pH-ja

a

hidrolízis-díszproporcionálódás

egyensúlyának

kialakulása

következtében, 24 óra állás után 8.8-ról 9.3-ra emelkedik. Ennek során a báriummanganátnak kevesebb mint 1 %-a bomlik el, bárium-permanganát és mangán-dioxid
képződése mellett. A keletkező hidroxid-ionok lekötésével a hidrolízis egyensúly eltolható, és
bárium-permanganát állítható elő. A mangánsavat parciális töltéseinek kiszámítása után
meghatároztam a mangánsav relatív savassági tényezőjét a ϕ = [-(δH)/(δO1)](1 + δM)0.5
összefüggés alapján, amely eredményeképp megállapítottam, hogy a mangánsav (ϕ=1.106)
a kénsavnál (ϕ=1.125) és a permangánsavnál (ϕ=1.114) gyengébb, de a szénsavnál jóval
erősebb (ϕ=0.965) sav. Ezért a szénsav a bárium-manganátból közvetlenül nem tudja
felszabadítani a mangánsavat, de a hidroxid-ionok lekötésével és a pH eltolásával a báriummanganát

szén-dioxiddal

egy

rendkívül
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lassú

reakcióban

átalakítható

bárium-

permanganáttá. A BaMnO4:CO2=1:<2 mólaránynál a BaMnO4 konverziója nem teljes, mivel a
reakció egyik hajtóereje a bárium-hidrogén-karbonát képződése. A Ba(HCO3)2 képződés
elősegítése érdekében hidrotermális körülmények között, bárium-manganátból, jégből, és
fölöslegben vett szárazjégből, 100 °C-on, autogén nyomáson, 1.5 h óra alatt 93.8 %-os
kitermeléssel kaptam tiszta bárium-permanganátot.

3.2. A PERMANGANÁTSÓK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI
3.2.1. Az ammónium-permanganát
Az ammónium-permanganát kristályrácsában egykristály röntgenszerkezet vizsgálatokkal
meghatároztam az ammónium-ion hidrogénpozícióit és megállapítottam az N-H...O-Mn
hidrogénkötések jelenlétét is. Az ammónium-permanganát az NH4ClO4-tal

izomorf

ortorombos rácsban (Pnma, No.61) kristályosodik, szerkezete az alábbi ábrán látható:

Az ammónium-permanganát hőérzékenysége és a lila színe miatt a távoli infravörös
tartományba eső gerjesztő sugárzással és a helyi túlhevülés érdekében a minták
pörgetésével

készített

Raman

valamint

különböző

méréstechnikákkal

infravörös

vizsgálatokat végeztem. Az infravörös spektroszkópiás vizsgálatok során tapasztalt
sávfelhasadások oka az ammónium-ion és a mátrix közötti N-H.....A- (A=bromid (KBr) vagy
szulfát-ion (BaSO4)) hidrogénkötések kialakulásának következményei. Az ammóniumpermanganát bomlása során 85 °C-on a klasszikus permanganátbomlási reakció mellett a
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hidrogénkötések mint reaktív centrumok jelenlétének következtében az anion és kation is
redoxreakcióba lép, és NH4NO3, NH4NO2, MnO2, Mn2O3 mellett N2 és nitrogén-oxidok is
képződnek.
A benzil-alkohol ammónium-permanganátos heterogén oxidációja 20-80 °C-on a
3 Ph-CH2OH + 2NH4MnO4 = 3-PhCHO + 2NH3 + 2MnO2 +4H2O
reakciónak megfelelően benzaldehidet, majd a keletkezett ammónia és kolloid mangándioxid részvételével lejátszódó másodlagos reakcióban benzonitrilt ad.
Ph-CHO + NH3 = [PhCH=NH] + H2O
[Ph-CH=NH] + [MnO2] = PhCN + H2O
A benzonitril:benzaldehid 2:1 mólarányban képződik, amely megfelel a képződött
benzaldehid és ammónia mólarányának.

3.2.2. A [tetraamminréz(II)]-permanganát, [Cu(NH3)4](MnO4)2.
Az IR és a Raman spektroszkópiai adatok alapján a két krisztallográfiai szempontból nem
ekvivalens permanganát-ion 9-9, a komplex kation (C4v) pedig 45-45 IR és Raman aktív
sávot adhat, amelyek közül 9-9 tartozik a CuN4 (D4h) váz rezgéseihez. Termikus bomlása
során kétlépcsős ammóniavesztést feltételeztek, a [diamminréz(II)]-permanganát és a
vízmentes

réz(II)-permanganát

intermedierek,

majd

végül

oxigén

és

CuMn2O4

képződésével. Ezzel szemben a tiszta vegyület egy lépésben robbanásszerű hevességgel
bomlik, 75 °C-on, 308.6 kJ/mol hő felszabadulásával. A bomlástermékek redoxreakció
termékei, Cu, Cu2O, MnO, Mn3O4, NH3 és O2 mellett N2, NO és NO2 is képződik. A reakcióhő
elvezetése érdekében alumínium-oxiddal hígított minta termikus bomlása során két exoterm
lépcső észlelhető, az első lépcsőben 2 mól ammónia szabadul fel, oxigén egyáltalán nem,
míg víz mind a két bomlási lépcső során képződik. A bomlás első lépcsője a

[Cu(NH3)4](MnO4)2 = CuMn2O4 + 2NH3 + H2O + NH4NO3

egyenlettel írható le. A második lépcső az ammónium-nitrát bomlása, víz és N2O
képződésével. A redoxreakció kiváltó oka az N-H...O-Mn hidrogénkötés jelenléte. A
redoxreakció során a komplexnek csak az egyik ammóniája oxidálódik, de az teljes
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mértékben, ami a hidrogénkötés közvetítette molekuláris ammónia megkülönböztetés első
példája a redox-aktív ionokat tartalmazó szilárd komplexekben.

3.2.3. A [tetraammincink(II)]-permanganát, [Zn(NH3)4](MnO4)2.
Az előállított [tetraammincink(II)]-permanganát szerkezetét a megfelelő perklorát-komplex
adatainak felhasználásával Rietveld módszerrel határoztam meg. A komplex köbös rácsban
kristályosodik (tércsoport:F4-3m, No.216, a=10.335, Z=4, Dx=2.251). A DSC vizsgálat
alapján egy polimorf átalakulás észlelhető 4.1 °C-on. A szobahőmérsékletű módosulat
szerkezeti elemei a következő ábrán láthatók.

A komplexben két nem-ekvivalens permanganát-ion foglal helyet, az egyik egy merev
háromdimenziós hidrogénkötéses szerkezetben (N-H..O=3.086), míg a másik egy az előző
elemek háromdimenziós kapcsolódásakor létrejövő 56 atom által körbezárt üreg belsejében
foglal helyet.
A

[tetraammincink(II)]-permanganát

szerkezetében

levő

nem-ekvivalens

permanganát-ion jelenlétének megfelelően az IR és Raman spektrumban két sávsorozatot
találtam. Az IR-inaktív sávok megjelenése, illetve egyes Raman sávok felhasadása alapján a
szerkezetben dinamikus rácstorzulás lép fel.
A

[tetraammincink(II)]-permanganát

termikus

bomlása

során

a

komplex

tetraammincink(II)-kation illetve a permanganát-anion termikus bomlási hőmérséklete alatti
hőmérsékleten (100 °C), exoterm reakcióban, ZnMn2O4, ammónia, víz és ammónium-nitrát
képződik. Oxigén nem fejlődik a reakció során.
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3.2.4. A [Cd(NH3)4](MnO4)2, a [Ni(NH3)6](MnO4)2 és az [Ag(NH3)2]MnO4.H2O
Előállítottam a [tetraamminkadmium(II)]- és [hexaamminnikkel(II)]-permanganátot valamint a
[diamminezüst(I)]-permanganát-monohidrátot. Megvizsgáltam a vegyületek spektroszkópiai
és a kémiai tulajdonságait. A kadmium-komplex szerkezete azonos a cink-komplex
szerkezetével. A nikkel-komplex oktaéderes kationt, az ezüst-komplex viszont olyan végtelen
tetraéderekből álló láncot tartalmaz, amelyben az Ag-Ag lánc egyes atomjain két-két
ammónialigandum foglal helyet. A vegyületek termikus bomlása során redoxfolyamatok
játszódnak le, a kadmium és a nikkelvegyület esetében két-két, míg az ezüst-vegyület
esetében egy mól ammónia szabadul fel. Mindhárom esetben ammónium-nitrát és víz is
képződik.

3.2.5. Az MMn2O4 (M=Cu, Zn) vegyületek
A [tetraamminréz(II)]- és a [tetraammincink(II)]-permanganátok termikus bomlási folyamatát
szerves oldószerekben végrehajtva, amorf MMn2O4 (M=Zn, Cu) vegyületek képződnek. A
reakcióhő elvezetése érdekében a réz-komplex esetében szén-tetrakloridos (80 °C) illetve a
cink-komplex esetében toluolos (100 °C) közegben végeztem a termikus bontást. A reakció
során az MMn2O4 (M=Cu Zn) vegyületek amorf, erősen defektes állapotban képződnek. A
defektes szerkezetű bomlástermékeket 500 °-ra hevítve, a hőmozgás következtében a
rácsalkotó atomok átrendeződése útján kristályos spinellfázisok képződnek.

4. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA
Az új szintézismódszerek kidolgozása lehetővé tette eddig még ismeretlen permanganátsók
előállítását, illetve ismert vegyületek megjavított szintézisét.

Ezen vegyületek potenciális

szerveskémiai oxidálószerek, példál az ammónium-permanganát a benzil-alkoholt one-spot
reakcióban benzonitrillé oxidálja.
Az átmenetifém (Cu, Zn) permanganátok amminkomplexeinek jellemző szerkezeti
sajátossága a hidrogénkötések jelenléte, amely következménye, hogy a komplexek alacsony
hőmérsékleten (80-100 °C) egy szilárdfázisú redoxreakcióban MMn2O4 (M=Zn, Cu) típusú
amorf defektes szerkezetű spinellvegyületekké alakulnak, amelyek potenciális katalizátorok
illetve katalizátor alapanyagok.
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