
  Sulful 

Noţiuni teoretice 

Sulful este cunoscut încă din antichitate, fiind amintit în Iliada ca 

dezinfectant datorită obţinerii de SO2, în epoca alchimiei a fost folosit fie 

sub formă elementară fie în combinaţii. Originea numelui provine de la latinescul sulfur 

(pucioasă). 

În scoarţa terestră sulful se găseşte în proporţie de 0,1%, în stare liberă se găseşte în 

regiunile vulcanice, sub formă de combinaţii sulful se regăseşte  în H2S  şi SO2, sulfuri şi sulfaţi. 

Combinaţii ale sulfului se găsesc în apele şi izvoarele minerale, în apele mărilor şi oceanelor, în 

petrol, cărbuni, ceapă, usturoi, hrean, microorganisme. 

Prezintă o moleculă alcătuită din 8 atomi de sulf, dispuşi într-o formă 

de coroană. 

Sulful prezintă 2 forme alotropice:  

• sulf rombic ρ = 2,07 g/cm3, p.t 0= 113 0 C, p.f 0 = 4450C  

• sulf monoclinic  ρ = 1,96 g/cm3 

Sulful este o substanţă cristalină, galbenă, cu duritate redusă, casant, 

insolubil în apă, solubil în CS2, arde cu flacără albastră, la cald se combină cu metalele formând 

sulfuri, iar cu H2 conduce la H2S. 
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Sulful se utilizează la fabricarea SO2 (folosit mai apoi la prepararea H2SO4 şi Ca(HSO3)2 

necesar extragerii celulozei), CS2, chibriturilor, pulberii negre, obţinerea  cauciucului şi a ebonitei, 

prin vulcanizare, obţinerea prafului  de puşcă, a artificiilor, a  medicamentelor (sulfamide etc.), a  

conservanţilor.  

Sulful, găsindu-se în stare nativă, a fost cunoscut încă în Antichitate. Proprietatea sa de a 

arde formând dioxid de sulf, a atras atenţia omului, fiind menţionat încă din vechiul Egipt. Homer, 

în Iliada şi Odeseea, cu 900 de ani î.Hr. menţionează arderea sulfului pentru fumegări la 

dezinfecţii. 

În Biblie se menţionează că oraşele Sodoma şi Gomora ar fi fost distruse de o ploaie de 

sulf, provocată probabil de o erupţie vulcanică. 

Cea mai importantă utilizare a sulfului este folosirea acestuia la 

fabricarea acidului sulfuric 
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