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 AXIT SUNFURIC ĐẶC 

 Chất lỏng không màu – sóng sánh như dầu ăn – không bay hơi. 

 Dung dịch đặc 98% có D = 1,84 gam/cm3; tức nặng hơn H2O gần 2 lần. 

 Có tính oxi hóa cực mạnh và rất háo H2O. Gặp H2O nó rút hết trơn và tỏa 

nhiều nhiệt, nóng lắm. 

 

[1] Do H2SO4 đặc hút nước rất mạnh và không bay hơi 

 dùng để làm khô các khí khi điều chế (các chất khí này phải không tác 

dụng được với H2SO4 như khí Cl2, N2, O2,  NO, NO2, CO2, ... ) 

 

[2] Nhỏ H2SO4 đặc vào đường ăn(saccrozơ) - C12H22O11 hay 

C12(H2O)11 

C12(H2O)11 màu trắng                           12C màu đen + 11H2O + nhiệt 

 

 

C sinh ra tiếp tục bị H2SO4 đặc oxi hóa:  

C + 2H2SO4 đặc  CO2  +  2SO2  +  2H2O 

go to website w3chem.com for a happy life, please! 

 

H2SO4 đặc 
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2      Phản ứng của axit sunfuric  

   Reactions of Sulfuric acid 

  

 

Khí CO2, SO2 làm khối C trương nở, phình to nên trào ra khỏi cốc. “Khói” là 

khí CO2, SO2 và hơi nước bay ra. 

 

 

[3] Da thịt, tế bào, các cơ quan của cơ thể, …. đều là protein 

(C, H, O, N, S, P, …); nếu tiếp xúc với H2SO4 đặc thì: 

 protein bị đông tụ, vón cục (do biến đổi cấu trúc)  phá hình dạng 

 pritein bị rút hết H2O (mất H và O)  hóa đen  

 protein bị oxi hóa (bị “đốt cháy” tạo CO2, SO2, N2, H2O, …)  phá hủy 

 

 bỏng axit rất nặng (protein bị hư hoàn toàn không thể hồi phục). Vì vậy, 

bạn phải học kĩ năng và rất thận trọng khi sử dụng H2SO4 đặc. 

 

PHA AXIT H2SO4 ĐẶC  AXIT LOÃNG 

[4] Rót từ từ axit đặc vào nước (dùng đũa thủy tinh khuấy 

nhẹ và dịu dàng!) 

Không làm ngược lại, bởi vì 
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- H2O nhẹ hơn, sẽ nổi trên mặt H2SO4 đặc. 

- Quá trình hòa tan tỏa nhiệt có thể đạt đến 120 0C  H2O sôi lập tức  

kéo theo vô số giọt H2SO4 đặc bắn tung tóe ra ngoài bình  rất nguy 

hiểm. 

  

Cú đấm knock out bất ngờ do học Hóa lơ đãng! 

 

 NHỚ KIM LOẠI 

[5] Dãy hoạt động hóa học của kim loại 

Li K Ba Ca Na Mg Al 

Lắm Khi Ba Cô Nàng Mong 

Ăn 

Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb 

Me Zốt Cần Fải Cố Nhớ Sang 

Phố 

H 

Hỏi 

Cu Hg Ag Pt Au 

Cửa Hàng Á Phi 

Âu 

Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu 

 

 

PHẢN ỨNG CỦA AXIT SUNFURIC LOÃNG, ĐẶC 
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   Reactions of Sulfuric acid 

  

 

+1 

[6] Là axit mạnh 

 Làm quỳ tím hóa màu đỏ 

 Tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn 

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O 

Mg(OH)2 + H2SO4  MgSO4 + 2H2O 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4   Fe2(SO4)3 + 6H2O  ... 

 

Na2O + H2SO4  Na2SO4 + H2O 

CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O 

Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O   ... 

 

CaCO3 + H2SO4  CaSO4 + H2O + CO2 

2CH3COONa + H2SO4  Na2SO4 + 2CH3COOH 

... có gì đó bất thường với hợp chất của nguyên tố có nhiều số oxi 

hóa như Fe, Cr khi gặp H2SO4 loãng, H2SO4 đặc! 

 

[7] Tính oxi hóa của H2SO4 LOÃNG giống axit HCl, do H+1 

nhận e như sau: 2H+1 + 2e  H2
0 

 Chỉ phản ứng với kim loại TRƯỚC H  

 Muối + H2 (sản phẩm khử của 
1

H ) 

 Với Fe  
2

Fe  ; Cr  
2

Cr  (Cr phải dùng axit H2SO4 loãng nóng) 

 Không tác dụng với phi kim 

Na + H2SO4 loãng   Na2SO4 + H2 

Fe + H2SO4 loãng   FeSO4 + H2 

2Al + 3H2SO4 loãng   Al2(SO4)3 + 3H2  
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+6 

+4 

̶ 2 

0 

Cu + H2SO4 loãng  x 

Ag + H2SO4 loãng  x 

 

[8] Tính oxi hóa của H2SO4 ĐẶC do S+6 nhận e như sau: 

S+6 + 2e  SO2      khí mùi hắc 

S+6 + 6e  S       rắn màu vàng 

S+6 + 8e  H2S     khí mùi trứng thối ình 

 

Phản ứng với kim lọai TRƯỚC và cả kim lọai SAU H 

(trừ Au, Pt)  

 Muối + SO2 | S | H2S (sản phẩm khử của S+6) + H2O 

 

 Phương trình tổng quát 

2M  +  2nH2SO4 đặc, nóng   M2(SO4)n   +   nSO2  +   2nH2O 

6M + 4nH2SO4 đặc, nóng  3M2(SO4)n   +   nS  +   4nH2O 

8M + 5nH2SO4 đặc, nóng   4M2(SO4)n   +  nH2S + 4nH2O   

 Nói chung 

- kim loại sau Fe thì H2SO4 đặc  SO2  

- kim loại trước Fe, tạo mọi sản phẩm khử. 

- đề hổng nói gì thì H2SO4
đặc    SO2 

 Riêng  

- Fe + axit H2SO4
đặc  dư  Fe3+  

- Fe dư + axit H2SO4 
đặc  học sau, khi mình lớn hơn! 
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6      Phản ứng của axit sunfuric  

   Reactions of Sulfuric acid 

  

 

 Al, Cr, Fe không tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 đặc 

nguội; phải đặc nóng thì Al, Cr, Fe mới phản ứng.  

 Mg + 2H2SO4 đặc  MgSO4 + SO2 + 2H2O 

2Al + 6H2SO4 đặc 
0t  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O    

2Cr + 6H2SO4 đặc 
0t  Cr2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O    

2Fe + 6H2SO4 đặc - dư 
0t  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O    

 

Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2 + 2H2O 

2Ag + 2H2SO4 đặc  Ag2SO4 + SO2 + 2H2O 

 

Phản ứng với phi kim C, P, S 

C + 2H2SO4 đặc 
0t  CO2 + 2SO2 + 2H2O  

2P + 5H2SO4 đặc 
0t  2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O  

S + 2H2SO4 đặc 
0t 3SO2 + 2H2O 

 

Phản ứng với một số chất khử như HI, KI, HBr, FeO, 

Fe(OH)2, Fe3O4, FeCO3, FeSO4, ... 

2HBr + H2SO4 đặc  Br2 + SO2 + 2H2O   

8HI + H2SO4 đặc  4I2 + H2S + 4H2O 

2HI + H2SO4 đặc  I2 + SO2 + 2H2O 

8KI + 5H2SO4 đặc  4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O 
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[9] So sánh một số phản ứng  

H2SO4 loãng (giống HCl) H2SO4 đặc 

FeO + H2SO4 loãng   

FeSO4 + H2O 

2FeO + 4H2SO4 đặc 
0t   

Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 

Fe(OH)2 + H2SO4 loãng   

FeSO4 + 2H2O 

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc      

Fe2(SO4)3 +  SO2  +   6H2O 

FeCO3 + H2SO4 loãng  

FeSO4 + CO2 + H2O 

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc 
0t  

Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O 

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng   

FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O 

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc    

3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O 

Fe2O3 + 3H2SO4 loãng   

Fe2(SO4)3 + 3H2O 
Giống H2SO4 loãng 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 loãng   

Fe2(SO4)3 + 6H2O 
Giống H2SO4 loãng 

SẢN XUẤT AXIT H2SO4
 TRONG CÔNG NGHIỆP 

1. 4FeS2 (quặng pirit sắt) + 11O2 
0t

 2Fe2O3 + 8SO2   

S + O2 
0t  SO2 

 

2. 2SO2 + O2                             2SO3  

3. SO3 + H2O  H2SO4  ; tỏa nhiệt rất lớn 

Phản ứng này thu được axit sunfuric ngay; nhưng tỏa nhiệt rất lớn 

và do vậy; H2SO4 thu được bay hơi luôn, tạo thành khối sương mù 

axit H2SO4 trong bình phản ứng  nguy hiểm và rất khó xử lý  

người ta nghiên cứu và tìm ra qui trình dịu êm hơn: 

 dùng H2SO4 đặc 98% hấp thụ SO3 được oleum H2SO4.SO3 

H2SO4 + SO3  H2SO4.SO3 (H2S2O7) 

 rồi mới dùng nước để pha loãng oleum, được H2SO4 đặc 

H2SO4.SO3 + H2O  2H2SO4 

450 0C, V2O5 
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Sơ đồ sản xuất H2SO4 trong công nghiệp 

MƯA AXIT  

Trong tự nhiên, qúa trình tạo axit H2SO4 cũng diễn ra như trên; nhưng 

khởi đầu từ SO2 (SO2 sinh ra từ sự đốt cháy than đá - xăng dầu - các 

sản phẩm thành phần có lưu huỳnh; núi lửa khi phun trào cũng tạo ra 

rất nhiều SO2). 

 
Nước mưa axit có độ pH < 5,6; tàn phá nghiêm trọng thiên nhiên và cả con người 

NHẬN BIẾT ION SO4
2̶   (xem lại bài Lưu huỳnh và những người bạn)   

Bài viết trích dẫn một phần hình ảnh và thông tin từ: sciencephoto.com, sciencenotes.org, inside.ewu.edu, 

dynamicscience.com.au, pinterest.com và các nguồn tài nguyên internet khác.  


