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9. A KÉN ÉS VEGYÜLETEI
A kén egyike azoknak az elemeknek, amelyeket már az ókorban
is ismertek. Vegyjele is a latin sulfur szó kezdõbetûjébõl származik. A híres görögtûz, amelyet a görögök alkalmaztak a tengeri ütközetekben – feltételezésünk szerint – kõolaj, kátrány, gyanta,
kén és égetett mész keveréke volt, amely víz hatására heves
hõfejlõdés közben meggyulladt, és úgy égett, hogy alig lehetett
eloltani.
Egy Pompeji16 romjaiban talált falfestmény (Kr. u. 1. század) örökítette meg azt, hogy a rómaiak a posztó fehérítésére, „vegytisztítására” már kétezer évvel ezelõtt égõ ként használtak. A tisztitandó posztót faketrecre terítették, és alatta ként égettek (9/1. ábra). A keletkezõ kén-dioxid a legtöbb foltot eltüntette a textíliából.
9/1. ábra Vegytisztítás Pompejiben.
Az ókori mester éppen „vegytisztításra” indul

A kén (S) sárga színû, szilárd anyag, a természetben elemi állapotban is elõfordul. Fõként vulkanikus
eredetû kéntelepek vannak például Lengyelországban, Japánban, Szicíliában. A kéntelepek üregeiben a
kén szép sárga, hosszúkás kristályokat alkot (9/2.
ábra).

9/2. ábra Kénkristály

A kénnek a vegyületei is elterjedtek, a gipsz, a pirit, a réz-szulfát gyakran szép
kristályokat alkot (9/3–4–5. ábra). A pirittel azonos összetételû markazitot ékszerkészítésre használják.

9/3. ábra Gipszkristály

9/4. ábra Piritkristály

9/5. ábra Réz-szulfát-kristály

16 Pompeji ókori város volt a Vezúv (Olaszország) lábánál. Kr. u. 79-ben a Vezúv kitörésekor a várost 7 méter

magas hamuréteg borította be, és Pompeji elpusztult.
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A kén a periódusos rendszer VI. fõcsoportjának, az oxigéncsoportnak a második eleme.
Elemi állapotban nyolc kénatom alkot egy gyûrû alakú molekulát (S8). A nagyméretû és „nehéz” kénmolekulák szobahõmérsékleten szilárd kristályt, molekularácsot alkotnak.
A kénnek kétféle kristályos (a rombos és a tûalakban kristályosodó monoklin kén) és egy nem kristályos, amorf módosulata is van.

Hányszor olvad meg a kén? (K9)
Kémcsõbe 1-2 kanálnyi ként teszünk, majd óvatosan melegítjük a kémcsövet.
A kén rövidesen megolvad, és világossárga folyadék lesz belõle.
Ha folytatjuk a kén melegítését, a sárga folyadék fokozatosan besûrûsödik, és sötét színû
lesz. Még további melegítés hatására a sûrû folyadékból ismét híg, önthetõ olvadék keletkezik.
A kénolvadékot fõzõpohárban lévõ hideg vízbe öntjük. A kén megdermed, és gumiszerû
anyaggá alakul.

A kén alacsony olvadáspontú anyag. A kristályban a molekulák közötti gyenge kapcsolat
már enyhe melegítésre is felszakad: a kén 119 °C-on megolvad. További melegítésre a kéngyûrûk felnyílnak, és a hosszú kénláncok összegabalyodnak. Ekkor a kénolvadék sûrûn folyóssá válik. Még magasabb hõmérsékleten a kénláncok kisebb darabokra töredeznek, és az olvadék ismét hígan folyóssá válik. Ha az olvadt ként hirtelen lehûtjük, akkor részecskéi nem tudnak elrendezõdni, kristályosodni, és a kén gumiszerû (amorf) anyaggá dermed.

Az elemi kén fertõtlenítõ, gombaölõ hatású. Növényvédõ szerként a lisztharmat nevû gombabetegség ellen használják. Egyes sebhintõporok, illetve a szárító, fertõtlenítõ hatású bõrgyógyászati krémek is tartalmaznak ként vagy kénvegyületet. Nagy mennyiségû ként használ fel a gumiipar a gumi vulkanizálására17. Legnagyobb részben azonban kénsav készül belõle.
17 Ha a nyersgumit megfelelõ arányban kénnel hevítik, a nyersgumiba beépül a kén, nyúlóssága megszûnik,

és rugalmas anyaggá válik. Ezt a folyamatot hívják vulkanizálásnak (lásd 141. oldal).
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Hogyan reagál a kén a fémekkel? (K10)
Kémcsõben fokozatosan erõsödõ lángon
kénpor és vaspor keverékét hevítjük. A keverék rövidesen izzásba jön, és a reakció melegítés nélkül is hevesen folytatódik.

A kén a fémekkel – exoterm reakcióban – fém-szulfidokká egyesül.
vas
Fe

+
+

kén
S

b
b

vas-szulfid
FeS

A folyékony higany (Hg) már szobahõmérsékleten is higany-szulfidot (HgS) alkot a kénnel. Ezért az eltört lázmérõ higanycseppjeit érdemes kénporral beszórni, hogy a mérgezõ higanygõzök ne jussanak a levegõbe.

Mitõl záptojás szagú a záptojás? (K11)
Vas-szulfidra sósavat cseppentünk.
Kellemetlen, a záptojásra emlékeztetõ szagú gáz, kén-hidrogén (pontos nevén dihidrogén-szulfid) keletkezik.
sósav
vas-szulfid + 

→ kén-hidrogén
FeS
H2S
záptojás szagú gáz

A kén-hidrogén szagát a kéntartalmú fehérjék bomlásakor, a haj, a toll pörkölõdésekor,
romlott tojás feltörésekor érezzük.
Egyes ásványvizek és gyógyvizek is tartalmaznak kén-hidrogént (Parád, Harkány).
A kén-hidrogén-tartalmú gyógyvizek egyes
hasi gyulladásos megbetegedések gyógyítására alkalmasak.
Képünkön a harkányi gyógyfürdõ látható.
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Hogyan színtelenít a kén-dioxid? (K12)
Kis darab kénszalagot égetünk. Rövidesen érezzük a keletkezõ gáz szúrós szagát.
Üveghengerbe megnedvesített színes krepp-papírt mártunk. Az égõ kénszalagot az üveghengerbe dobjuk, és a hengert lefedjük. A színes festék elszíntelenedik.

A sárga, szilárd kén kékes lánggal szúrós szagú gázzá, kén-dioxiddá ég el.
kén
S

+
+

oxigén
O2

b
b

kén-dioxid
SO2
szúrós szagú gáz

A kén-dioxid (SO2) mérgezõ gáz, belélegezve a nyálkahártyát izgatja, a vörösvérsejteket roncsolja. A mikroorganizmusokat is elpusztítja, ezért a konzerviparban tartósításra használják. Szüret idején, a bor tárolása elõtt a hordókat kénszalag égetésével fertõtlenítik. A színes anyagokat kifakítja (kifehéríti), a foltokat
a textíliából eltünteti. A papír- és a textiliparban fehérítõszerként használják.

9/6. ábra A kén-dioxid-molekula
modellje

kén-dioxid
2 SO2

+
+

9/7. ábra A kén-trioxid-molekula
modellje

oxigén
O2

b
b

A kén nemcsak két,
hanem három oxigénatommal is alkothat molekulát (9/6. és 9/7. ábra).
Ez a kén-trioxid (SO3),
amely akkor keletkezik,
ha a kén-dioxidot tovább
oxidálják.

kén-trioxid
2 SO3

A reakció azt mutatja, hogy a kén-dioxid további oxigénfelvételre, oxidálódásra képes, vagyis jó redukálószer. Színtelenítõ, fehérítõ, fertõtlenítõ hatása redukálóképességén alapul.
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A kén sárga színû, alacsony olvadáspontú, szilárd anyag. A kénkristályt nyolcatomos molekulák alkotják.
A fémekkel és a hidrogénnel szulfidokat alkot. Például: vas-szulfid (FeS),
cink-szulfid (ZnS), hidrogén-szulfid (kén-hidrogén, H2S).
Meggyújtva a kén kékes lánggal kén-dioxiddá ég el.
S + O2 b SO2
A kén-dioxid színtelen, szúrós szagú, mérgezõ gáz. Jó redukálószer, színtelenítõ, fertõtlenítõ hatású. A levegõt szennyezi, a savas esõk kialakulásának
egyik fõ okozója.
A kén másik oxidja a kén-trioxid, amelyet kén-dioxidból lehet elõállítani.
2 SO2 + O2 b 2 SO3

1. Hasonlítsd össze az oxigén és a kén fizikai tulajdonságait! (Z 38. o.)
2. Mivel magyarázható, hogy „kétszer olvad meg” a kén? (K12)
3. Hogyan alakul ionná a kénatom? Írd fel a folyamatot! Mi a neve a keletkezõ ionnak?
4. Írd fel a következõ szulfidok képletét: nátrium-szulfid, réz-szulfid, hidrogén-szulfid!
5. Hányféle oxidja van a kénnek? (9/6–7. ábra) Melyik redukáló hatású? Miért?
6. 16 gramm oxigén hány gramm kén elégetéséhez elegendõ?
7. 3,2 gramm ként és 5,6 gramm vasport kémcsõben hevítünk. A reakció lejátszódása után a
kihûlt szilárd anyagot vonzza a mágnes. Hogyan lehetséges, hogy átalakulatlan vas maradt a
reakció végén? (Pedig a reagáló anyagok tömegét a reakcióegyenlet alapján számítottuk ki!)
8. Hasonlítsd össze az alábbi megállapításokat!
A klór színtelenítõ, fehérítõ, fertõtlenítõ hatású. (K3)
A kén-dioxid színtelenítõ, fehérítõ, fertõtlenítõ hatású. (K12)
Mi az alapvetõ kémiai különbség a két anyag azonos hatása között?
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10. A KÉNSAV

10/1. ábra Kõzeten fejlõdött természetes réz-szulfátkristályok

Kénsavat feltehetõen a középkori arab alkimistáknak sikerült elõször elõállítaniuk vitriol hevítésével. A római Plinius (Kr. u. 1. sz.) nevezte el a
zöld vas-szulfát és a kék réz-szulfát ásványait
vitrioloknak, mivel színük nagyon hasonlított a
kék és zöld üvegekéhez (vitrum, latin, üveg,
10/1. ábra). A vitriolokból hevítés hatására kéntrioxid-tartalmú kénsav, vagyis a legerõsebben
maró hatású sav képzõdik. Innen ered a vitriol
kifejezés mai, átvitt értelme: ha valaki maró
gúnnyal ír valamirõl vagy valakirõl, akkor azt
mondjuk: „vitriolba mártotta a tollát”.
A nagyipari méretû kénsavgyártás a múlt
században alakult ki. Magyarországon 1859-ben
alapítottak kénsavgyárat Máramaroson (ma Románia), amelynek elsõ elnöke a szabadságharc
hajdani tábornoka, Klapka György lett. Ma hazánkban Budapesten és Szolnokon gyártanak
kénsavat.

A kénsav (H2SO4) a vegyipar egyik legfontosabb alapanyaga, emellett a laboratóriumban is a leggyakrabban használt vegyszerek közé tartozik. A tömény
(koncentrált, concentrátum, rövidítve: cc.) kénsav 96 tömegszázalékos. Tiszta állapotban színtelen, olajszerû, sûrûn folyó, maró, roncsoló hatású folyadék.

Hogyan változik a tömény kénsav tömege, ha nyitott edényben tartjuk? (K13)
Fõzõpohárba tömény kénsavat öntünk. Mérlegre tesszük, és kiegyensúlyozzuk a mérleget.
Az óra végén megfigyeljük a mérleg állását. A mérleg egyensúlya felbillen, a kénsavat tartalmazó edény nehezebb lett.
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Hogyan lesz a cukorból szén? (K14)
Fõzõpohárba 2–3 kanál cukrot teszünk. A cukorra néhány csepp vizet
cseppentünk, és kevés tömény
kénsavat öntünk rá.
A cukor hamarosan megfeketedik, és a fekete massza felfúvódik.
A tömény kénsav a cukrot elszenesíti. (A cukor C-, H- és O-atomokat
tartalmaz.)

A tömény kénsav erõs vízelvonó szer. A levegõ nedvességét megköti, a vegyületekbõl a víz alkotórészeit, a hidrogént és az oxigént is elvonja. A szerves
anyagokat (például cukrot, fát, textíliát) roncsolja, elszenesíti. Maró, roncsoló hatása miatt nagyon óvatosan kell vele dolgozni.

Hogyan hígíthatjuk a
tömény kénsavat? (K15)

cc. H2SO4

Fõzõpohárban lévõ vízbe óvatosan – üvegbot mellett, állandó kevergetés közben! –
tömény kénsavat öntünk.
A kénsav hígítása közben az
oldat erõsen felmelegszik.

víz
víz

cc. H2SO4

Figyelem! A tömény kénsavat csak úgy hígíthatjuk, hogy a kénsavat öntjük a
vízbe, s eközben állandóan kevergetjük az oldatot. Tilos a tömény kénsavba vizet önteni! Ilyenkor a hirtelen fejlõdõ hõtõl a víz felforr, és szétfröccsenti a tömény kénsavat, ami súlyos balesetet okozhat. Ha a bõrünkre tömény kénsav
fröccsenne, akkor száraz ronggyal töröljük le, majd azonnal mossuk le bõ vízzel!
A kénsav a vízzel korlátlanul elegyedik, miközben molekulái a vízben ionokká
alakulnak.
kénsav
H2SO4

+
+

víz
2 H2O

b
b

oxóniumion +
2 H3O+
+

szulfátion
SO42–

A szulfátion a kénsavmolekulából a hidrogénion (proton) leadása után megmaradó összetett ion, a kénsav savmaradéka.
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Hasonlítsuk össze a híg, illetve a tömény kénsav reakcióit fémekkel! (K16)
Két kémcsõbe vasat, illetve rezet teszünk, és a fémekre híg kénsavat öntünk. Ugyanazt tapasztaljuk, mint a sósav esetében: a vas felületérõl buborékok szállnak fel, a réz pedig nem reagál.
A híg kénsavból a vas hidrogént fejleszt.
Megismételjük a kísérletet úgy, hogy a fémekre tömény kénsavat öntünk. A vas a tömény
kénsavval nem lép reakcióba. A tömény kénsav a vasat passzívvá teszi.
A rezet és a tömény kénsavat tartalmazó kémcsövet óvatosan melegítjük: szúrós szagú gáz
fejlõdik. A réz a forró tömény kénsavban kén-dioxid fejlõdése közben „oldódik”.

A vas a híg kénsavból hidrogént fejleszt. A reakcióban a hidrogén mellett vasszulfát-oldat keletkezik.
vas
Fe

+
+

kénsav
H2SO4

b
b

vas-szulfát
FeSO4

+
+

hidrogén
H2

A szulfátok a kénsav sói. A fémszulfátok az ionvegyületek közé tartoznak. Közülük néhány vegyület közismert. A réz-szulfát (CuSO4), más néven
rézgálic oldata ismert permetezõszer
(10/2. ábra). A kalcium-szulfát (CaSO4),
köznapi nevén gipsz például a törött
végtagok rögzítésére alkalmas (lásd
90. oldal).

10/2. ábra A réz-szulfátból permetezõszer készül

Tömény kénsavban a fémek másképpen viselkednek, mint híg kénsavban.
A réz a híg kénsavval nem reagál, a forró tömény kénsav azonban a rezet is képes feloldani. A reakcióban kén-dioxid keletkezik.18
réz +
réz +

híg kénsav

b

tömény kénsav b réz-szulfát-oldat +

18 A folyamat reakcióegyenlete: Cu + 2 cc. H SO
2
4

44
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b

kén-dioxid

CuSO4 + SO2 + 2 H2O.
réz-szulfát kén-dioxid
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A tömény kénsav erõsen oxidáló
hatású vegyület. A vas, amely a híg
kénsavban feloldódik, a tömény kénsavban passziválódik, vagyis a felületén
tömör vas-oxid-réteg alakul ki. A tömör
oxidréteg megvédi a vasat a kénsav további hatásától, ezért lehet a tömény
kénsavat vastartályokban szállítani
(10/3. ábra).
10/3. ábra Kénsavszállítmány

A kénsavra is jellemzõ, hogy savas kémhatása lúgokkal közömbösíthetõ.
nátrium-hidroxid
2 NaOH

+
+

kénsav
H2SO4

b
b

nátrium-szulfát
Na2SO4

+
víz
+ 2 H2O

glaubersó

A vegyipar nagy mennyiségû kénsavat igényel. A kénsavgyártás kémiai folyamatainak lényege a következõ.
kén

b

kén-dioxid

b kén-trioxid

A kénsavgyártás nyersanyaga többnyire az
elemi kén. A ként elégetik, ekkor kén-dioxid
keletkezik.
A kén-dioxidot tovább oxidálják kén-trioxiddá. A reakció magas hõmérsékleten, vanádium-pentoxid (V2O5) katalizátor jelenlétében megy végbe. A katalizátor felületén a
kén-dioxid- és az oxigénmolekulák kötései fellazulnak, és kén-trioxid-molekula keletkezik.
A kén-trioxid a vízzel kénsavvá egyesül.19

b kénsav

S

+

O2

b

2 SO2

+

O2

b

2 SO3

SO3

+

H2O

b

H2SO4

kat.

SO2

A kénsav egyike a vegyiparban leggyakrabban használt anyagoknak. Nagy
mennyiségû kénsavra van szükség a
mûtrágyák, mosószerek, mûanyagok,
festékek, gyógyszerek, robbanószerek
gyártásához. Az akkumulátorok töltõfolyadéka is kénsav (10/4. ábra).
10/4. ábra Akkumulátor

19 A reakció oly heves, hogy a kén-trioxid a vízzel nehezen cseppfolyósítható kénsavködöt alkot. Ezért a kén-

trioxidot nem vízben nyeletik el közvetlenül, hanem tömény kénsavban. A kén-trioxid-tartalmú kénsav, az
óleum hígításával nyerik a tömény kénsavat.
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A kén égésekor keletkezõ szúrós szagú kén-dioxid a vízzel kénessavvá egyesül.
SO2 + H2O b H2SO3
A kénessav bomlékony vegyület, belõle kén-dioxid szabadul fel.
H2SO3 b SO2 + H2O
Ezért a kénessav a kén-dioxid tulajdonságát is mutatja: redukáló hatású vegyület.
Amikor a kéntartalmú tüzelõanyagok elégnek, és kén-dioxid kerül a levegõbe, akkor az
esõvíz mégsem kénessavat, hanem kénsavat tartalmaz. A kén-dioxid ugyanis a levegõben
kén-trioxiddá, illetve a kénessav kénsavvá oxidálódik.
A kénessav savas kémhatású, savmaradéka a szulfition (SO32–), sói pedig a szulfitok.

A kénsav (H2SO4) tömény állapotban erõsen nedvszívó folyadék. A víz alkotórészeit vegyületeibõl is elvonja, ezért maró, roncsoló hatású.
Vízzel minden arányban elegyedik, vizes oldata savas kémhatású.
+
2 H2O
b 2 H3O+
+
SO42–
H2SO4
szulfátion

A kénsav kémhatását lúgos anyagokkal lehet közömbösíteni.
H2SO4
+
2 NaOH b Na2SO4
+
2 H2O
A híg kénsavból egyes fémek hidrogént fejlesztenek.
Fe
+
H2SO4
b
FeSO4
+
H2
A tömény kénsavnak erélyes oxidáló hatása van. A vasat passziválja, felületén összefüggõ oxidréteget alakít ki.
A szulfátion a kénsav savmaradéka, a fémionokkal sókat alkot. A kénsav sóit
szulfátoknak nevezzük. Például: kalcium-szulfát, CaSO4, réz-szulfát, CuSO4.
A kénsav alapvetõ laboratóriumi vegyszer és vegyipari alapanyag. A mûtrágya, festék, gyógyszer, mosószer gyártásához a vegyipar sok kénsavat használ fel.
Elõállításának folyamatvázlata a következõ.
S

O2

→

katalizátor
→ SO
SO2   
3

+ H2 O

→ H2SO4

1. Ha kénsav cseppen a kezünkre, mi a teendõ? Miért fontos a mûveletek sorrendje?
2. Milyen kémiai tulajdonságokban különbözik egymástól a híg és a tömény kénsav? A kénsav
fémekkel való reakciója alapján hasonlítsd össze a két anyagot! (K16)
3. Hogyan keletkezik a kénbõl kénsav? Írd fel a reakciók egyenleteit! (Z 45. o.)
4. Mit nevezünk savmaradéknak? Mi a kénsav savmaradéka? Milyen töltésû?
5. Hogyan nevezzük a kénsav sóit? Írd fel a kénsav ammónium- és káliumsójának képletét!
6. 2,0 gramm nátrium-hidroxidot tartalmazó oldat hány gramm 10 százalékos kénsavoldattal
közömbösíthetõ?
7. 2,8 gramm vas hány gramm hidrogént fejleszt kénsavból?
8. Hasonlítsd össze! 1 mol sósavból vagy 1 mol kénsavból fejleszthetõ-e több hidrogén?
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11. ÖSSZEFOGLALÁS I.
A nemfémes elemek – a hidrogén kivételével, amely tulajdonképpen egyik fõcsoportba sem sorolható be – a periódusos rendszer jobb oldalán találhatók. Tulajdonságaik változatosak, a fémekkel ellentétben nem jellemezhetõk egységesen.
Az I. összefoglalásban az eddig tanult elemeket és vegyületeiket rendszerezzük.
I. Elemek
név
tulajdonság
vegyjel

hidrogén
H

klór

oxigén

kén

Cl

O

S
(S8, a reakciókban
a jele: S)
sárga
kellemetlen szagú
a felületén képzõdõ kénvegyületektõl

molekulaképlet

H2

Cl2

O2, (O3) allotrop
módosulatok

szín

színtelen

sárgászöld

színtelen

szag

szagtalan

fojtó

szagtalan

halmazállapot
(25 °C, 0,1 Mpa)

gáz

gáz

gáz

szilárd

vízoldhatóság

gyakorlatilag nem közepes
oldódik
(klóros víz)

gyenge

gyakorlatilag nem
oldódik

—
Cl +e– ® Cl–
—
2 H2 + O2 ® 2 H2O
—
2 Fe + 3 Cl2 ®
® 2 FeCl3

O + 2 e– ® O2–
—
2 Ca + O2 ®
® 2 CaO

S + 2 e– ® S2–
S + O2 ® SO2
Zn + S ® ZnS
Fe + S ® FeS

mérgezõ,
fertõtlenítõ

a légzéshez
szükséges

fertõtlenítõ,
gombaölõ

vegyületeiben
(kõsó)

elemként: levegõ elemi állapotban,
vegyületek: víz,
vegyületeiben:
kõzetek
gipsz, pirit

REAKCIÓK
ionképzõdés
oxigénnel
fémmel

élettani hatás

elõfordulás
elõállítás
laboratóriumi
ipari

felhasználás

—
vegyületeiben
(víz, élõlények)

Zn + 2 HCl ®
MnO2 vagy KMnO4 KMnO4 hevítése ®
+ HCl ® klór
® ZnCl2 + H2
® oxigén
földgázból (CH4)
elemi állapotban
kõsóból
cseppfolyós
bányásszák
levegõbõl
hegesztés,
olajkeményítés,
redukálószer,
fûtõanyag

fertõtlenítés,
fehérítés,
mûanyaggyártás,
kloridok elõállítása

az égés feltétele,
lélegeztetés,
légzõkészülékek
(pl. búvárok)

fertõtlenítés,
gyógykrémek,
kozmetikumok,
kénsavgyártás

47

