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LƯU HUỲNH VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN  

 

Số oxi hóa 

của lưu 

huỳnh 

Phân tử 

Nếu gặp bạn 

 

Gốc axit 

2 

H2S  
 khí hiđrosunfua 

 khí không màu, mùi 

trứng thối ình, độc 

tan ít tạo dung dịch axit 

sunfuhiđric H2S 

HS hiđro sunfua 

S2 sunfua 

0 
S  
chất rắn màu vàng 

không tan và không tác 

dụng 
 

+4 

SO2  
 khí sunfurơ, lưu huỳnh 

đioxit, lưu huỳnh (IV) 

oxit, anhiđrit sunfurơ 

 khí không màu, mùi 

hắc, độc 

tan nhiều, tác dụng yếu 

SO2 + H2O  H2SO3 

axit sunfurơ  

HSO3
 hiđro sunfit 

SO3
2 sunfit 

+6 

SO3  

 lưu huỳnh trioxit, lưu 

huỳnh (VI) oxit, 

anhiđrit sunfuric 

 chất lỏng không màu 

tan vô hạn và tác dụng 

rất mạnh 

SO3 + H2O  H2SO4  
axit sunfuric 

 

tan trong axit sunfuric 

tạo oleum: 

 nSO3 + H2SO4   

H2SO4.nSO3 
oleum 

HSO4
 hiđro sunfat 

SO4
2 sunfat 

 

 H2SO4 là axit mạnh 

 H2S, H2SO3 là axit yếu và tính axit của H2S < H2CO3 < H2SO3  

go to website w3chem.com for a happy life, please! 
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2      Phản ứng của lưu huỳnh và những người bạn  

   Reactions of Sulfur and Friends 

  

 

[1] Khi H2S tác dụng với NaOH, sản phẩm tùy tỉ lệ mol 
1NaOH + 1H2S  NaHS + H2O    [1] 

2NaOH + 1H2S  Na2S + 2H2O  [2] 

 

Để xác định xảy ra phản ứng nào, mình lấy mol NaOH : mol H2S 

mol NaOH : H2S 

nếu ra số 
 xảy ra phản ứng 

NaOH, H2S dư 

hay hết? 
 sau phản ứng có 

< 1 [1] H2S dư H2S dư ; NaHS 

= 1   [1] Cả 2 hết   NaHS 

1 < ..ở giữa.. < 2   [1] và [2] Cả 2 hết   NaHS và Na2S 

= 2   [2] Cả 2 hết   Na2S 

> 2 [2] NaOH dư NaOH dư ; Na2S 

 

 

[2] Khi SO2 tác dụng với NaOH, sản phẩm tùy tỉ lệ mol 
1NaOH + 1SO2  NaHSO3      [1] 

2NaOH + 1SO2  Na2SO3 + H2O  [2] 

 

Để xác định xảy ra phản ứng nào, mình lấy mol NaOH : mol SO2 

mol NaOH : SO2 

nếu ra số 
 xảy ra phản ứng 

NaOH, SO2 dư 

hay hết? 
 sau phản ứng có 

< 1 [1] SO2 dư SO2 dư ; NaHSO3 

= 1   [1] Cả 2 hết   NaHSO3 

1 < ..ở giữa.. < 2   [1] và [2] Cả 2 hết   NaHSO3 và Na2SO3 

= 2   [2] Cả 2 hết   Na2SO3 

> 2 [2] NaOH dư NaOH dư ; Na2SO3 

 

Chúng mình còn những cách lập tỉ lệ và cách làm khác nữa, ghê lắm! Mai 

mốt; khi lớn thêm, mình sẽ được thưởng thức. 
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ĐIỀU CHẾ, SẢN XUẤT 

 

[3] Khí H2S 
Trong phòng TN: FeS + 2HCl   FeCl2 + H2S 

Trong CN: không sản xuất H2S (thối lắm!)  

 

[4] Khí SO2 
Trong PTN:  Na2SO3 + H2SO4 đặc  Na2SO4 + H2O + SO2 

Trong CN: S + O2 
0t  SO2  

    4FeS2 (quặng pirit sắt) + 11O2 
0t 2Fe2O3 + 8SO2    

 

[5] Axit H2SO4
 trong công nghiệp 

1) 4FeS2 (quặng pirit sắt) + 11O2 
0t

 2Fe2O3 + 8SO2   

S + O2 
0t  SO2 

 

2) 2SO2 + O2                             2SO3  

 

3) Không dùng phản ứng SO3 + H2O  H2SO4 

Mà phải  dùng H2SO4 98% hấp thụ SO3 được oleum H2SO4.nSO3 

H2SO4 + nSO3  H2SO4.nSO3 

Rồi dùng lượng nước thích hợp pha loãng oleum, được H2SO4 đặc 

H2SO4.nSO3 + nH2O  (n + 1)H2SO4 

 

 

PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
 H2S chỉ có tính khử (số oxh tăng)  

 S, SO2 có tính oxi hóa (số oxh giảm) và cả tính khử (số oxh tăng) 

450 0C, V2O5 
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4      Phản ứng của lưu huỳnh và những người bạn  

   Reactions of Sulfur and Friends 

  

 

[6] H2S chỉ có tính khử mạnh do 
6402

2 ,,


 SSSSH  

 Bạn này chỉ có 1 cách là trèo lên cao để … 

… vặt những bông hoa đèn vàng rực rỡ 

 

 

Dung dịch H2S để lâu trong không khí bị vẩn đục màu vàng do  

2H2S + O2 (không khí)   2H2O  +  2S rắn màu vàng 
   

Đốt khí H2S, ngọn lửa màu xanh nhạt  

   -Thiếu oxi: 2H2S + O2 thiếu   2H2O  +  2S   

   -Dư oxi: 2H2S + 3O2 dư   2H2O  +  2SO2  

 

  Khí H2S không thể sống chung cùng bình với khí SO2 hoặc Cl2 do 

2H2S + SO2  3S + 2H2O 

H2S + Cl2  S + 2HCl 

 

Khí H2S không thể bơi chung hồ nước với Cl2 hoặc Br2 do 

H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl 

H2S + 4Br2 + 4H2O  H2SO4 + 8HBr 

 

  H2S tác dụng với chất oxi hóa khác 

H2S + FeCl2 x 

    H2S + 2FeCl3  S + 2FeCl2 + 2HCl 
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Tính oxi hoá  Tính khử 

Vì bạn đang lơ lửng giữa cây, nên … 

Bạn có thể trèo ngay xuống đất … … hoặc tiếp tục trèo lên cao hơn! 

[7] S là chất oxi hóa khi 
20 

 SS  

(nhưng yếu hơn O2) 

Fe + S 
0t  FeS  lưu huỳnh (II) sunfua 

 

Zn + S 
0t  ZnS  kẽm sunfua 

 

2Al + 3S 
0t  Al2S3  nhôm sunfua 

  

Hg + S  HgS (khử độc thuỷ ngân 

bằng lưu huỳnh do pứ ở ngay t0 thường) 

 

H2 + S 
0t  H2S khí hiđro sunfua  

 

S là chất khử khi 
640

,


 SSS  

 

 

S + O2 
0t  SO2 

 

 

S + 3F2 
0t SF6   

lưu huỳnh hexaflorua 

 

 

 

 

 

[8] SO2 là chất oxi hoá khi 
0

2

4

SOS 


 

 

2H2S + SO2  3S rắn màu vàng + 2H2O 

 

SO2 + 2Mg 
0t  2MgO + S 

SO2 là chất khử khi 
6

2

4 

 SOS  

 

SO2 làm mất màu vàng nâu nhạt của 

dung dịch Br2 

SO2 + Br2 + 2H2O   

2HBr + H2SO4 

SO2 làm mất màu tím của dung dịch 

KMnO4 

 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O   

K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 

Dễ nhớ nhất 

2SO2 + O2                             2SO3  

 

450 0C, V2O5 
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6      Phản ứng của lưu huỳnh và những người bạn  

   Reactions of Sulfur and Friends 

  

 

NHẬN BIẾT ION SUNFUA S2 

 

[9] Dùng dung dịch muối Pb2+ như Pb(NO3)2, 

Pb(CH3COO)2 
Hiện tượng: tạo Chì (II) sunfit PbS màu đen, không tan trong axit 

Có đôi khi bài tập dùng cả dung dịch Cu2+ nữa. 

 

 

Nhỏ dung dịch Na2S vào dung dịch 

Pb(NO3)2 

Na2S + Pb(NO3)2  PbS + NaNO3 

 

Nhỏ dung dịch Na2S vào dung dịch 

CuSO4 

Na2S + CuSO4  CuS + Na2SO4 

 

 

[10] Dùng giấy tẩm dung dịch chì axetat Pb(CH3COO)2 
 Phát hiện H2S trong nước uống, nước giếng hoặc nước ngầm: nhúng giấy 

thử vào nước trong vài giây, lấy ra. H2S nồng độ 1 - 3ppm: giấy trắng sẽ 

chuyển sang màu xám; khi nồng độ tăng lên, màu của giấy sẽ đậm hơn.  

 Phát hiện khí H2S: làm ẩm giấy bằng nước cất; đặt vào nơi cần kiểm tra. 

H2S + Pb(CH3COO)2  PbSđen + 2CH3COOH 
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Giấy tẩm muối Pb(CH3COO)2  

  
Giấy thử phát hiện có H2S trong nước, 

trong không khí 

 

 

 NHẬN BIẾT ION SUNFAT SO4
2

 

[11] Dùng dung dịch muối Ba2+ như BaCl2, Ba(NO3)2 ; hoặc 

dung dịch kiềm Ba(OH)2 
Hiện tượng: tạo Bari sunfat BaSO4 màu trắng, không tan trong axit 

 

 

Nhỏ dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 

Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl 

 

 Phương trình ion thu gọn 

Ba2+ + SO4
2  BaSO4 

Tài liệu tham khảo: 

Bài viết trích dẫn một phần hình ảnh và thông tin từ: chemistryscl.com, biocheminfo.com, clipartof.com và các nguồn tài nguyên 

internet khác. 


