
 

HỌC CỤ – KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY AMIN 

 

NỘI DUNG ĐỀ BÀI GHI CHÚ CẦN THIẾT 

 

ĐỊNH HƯỚNG 

+ Với amin no đơn chức mạch hở có công thức 

là CnH2n+3N nên ta có thể dồn chất 

+ Khi đó bài toán sẽ được xử lý một cách rất 

nhanh gọn. Lưu ý với các cách dồn trên thì NH 

hay NH3 chính là số mol hỗn hợp amin đơn chức.  

+ Với các amin đa chức thì tùy từng trường hợp 

mà chúng ta vận dụng linh hoạt. 

   

VÍ DỤ VẬN DỤNG 

VÍ DỤ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp 

X chứa 3 amin no, đơn chức, hở cần a mol O2 

(đktc). Biết sản phẩm cháy có 19,36 gam CO2. 

Giá trị của a là:  

A. 0,8475 B. 0,8448  

C. 0,7864 D. 0,6818 

VÍ DỤ 2: Hỗn hợp A gồm một amin đơn chức, 

một anken, một ankan. Đốt cháy hoàn toàn 

12,95 gam hỗn hợp cần V lít O2 (đktc) thu được 

19,04 lít CO2 (đktc), 0,56 lít N2 (đktc) và H2O. 

Giá trị của V là: 

A. 34,048 B. 31,360  

C. 32,536 D. 30,520 

VÍ DỤ 3: Hỗn hợp E chứa 2 amin no, đơn chức 

mạch hở, một amin no, hai chức, mạch hở và 

hai anken. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam 

E trên cần vừa đủ 0,67 mol O2. Sản phẩm cháy 

thu được có chứa 0,08 mol N2. Biết trong m 

gam E số mol amin hai chức là 0,04 mol. Giá trị 

của m là:  

A. 8,32  B. 7,68   

 



 

C. 10,06 D. 7,96 

VÍ DỤ 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 

X chứa NH3, C4H11N và C2H4 (biết số mol của 

NH3 bằng C2H4). Sảm phẩm thu được cho qua 

bình đượng Ca(OH)2 dư thu được 80 gam kết 

tủa và thoát ra 2,8 lit khí ở (đktc) . Giá trị của m 

và phần trăm khối lượng của C2H4 là: 

A. 15,45 gam và 81,87%  

B. 19,23 gam và 81,87% 

C. 19,23 gam và 18,13%  

D. 15,45 gam và 18,13% 

VÍ DỤ 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức,  hở cần a mol O2 

(đktc). Biết sản phẩm cháy có x mol CO2 (đktc) 

và 42,3 gam H2O. Giá trị của a+x là:  

A. 4,15  B. 3,185  

C. 5,154 D. 4,375 

VÍ DỤ 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một 

amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 

0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 

gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol 

HCl phản ứng là:   

A. 0,3  B. 0,2  C. 0,1  D. 0,4 

VÍ DỤ 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một 

amin no, mạch hở X (X có nguyên tử C nhỏ 

hơn 3) bằng oxi vừa đủ thu được 0,8 mol hỗn 

hợp Y gồm khí và hơi. Cho 22,5 gam X tác 

dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản 

ứng là:   

A. 0,8  B. 0,9   

C. 0,85  D. 0,75  

VÍ DỤ 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một 

amin no, mạch hở X bằng lượng khí O2 vừa đủ 

thu được 1,8 mol hỗn hợp khí và hơi Y. Mặt 

khác, lấy 10,3 gam X đốt cháy rồi hấp thụ sản 

phẩm cháy vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M 



 

thấy có m gam kết tủa trắng xuất hiện. Biết 

trong X số nguyên tử C hơn N một nguyên tử. 

Giá trị của m là: 

A. 12  B. 13   

C. 20  D. Đáp án khác   

VÍ DỤ 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 

gồm hai amin (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng 

đẳng) và hai anken cần vừa đủ 0,2775 mol O2, 

thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 

11,43 gam. Giá trị lớn nhất của m là: 

A. 2,55. B. 2,97.   

C. 2,69. D. 3,25. 

 

 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN VẬN DỤNG 

CÂU 1. Cho hỗn hợp X gồm: C3H7COOH, 

C4H8(NH2)2, HO – CH2 – CH = CH – CH2 – 

OH. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X rồi hấp thụ 

toàn bộ sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O, N2) 

vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 20 gam kết 

tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y lại 

thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y thu 

được chất rắn Z, nung Z đến khối lượng không 

đổi thu được 15,6 gam chất rắn T. Biết các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là ? 

  A. 8,2.   B. 5,4.  

 C. 8,8.   D. 7,2. 

CÂU 2: Hỗn hợp X chứa một anken và ba amin 

no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 

12,36 gam X bằng một lượng O2 vừa đủ. Sản 

phẩm cháy thu được sục vào dung dịch 

Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện m gam kết tủa đồng 

thời thấy có 10,448 lít khí N2 (đktc) bay ra. Giá 

trị của m là:  



 

 A. 9,0   B. 10,0 

  C. 14,0   D. 

12,0 

CÂU 3: Hỗn hợp X chứa 3 amin no, mạch hở. 

Đốt cháy toàn toàn 0,05 mol X bằng lượng O2 

vừa đủ. Sản phẩm cháy thu được có chứa 13,96 

gam CO2 và 10,04 mol N2. Mặt khác, cho toàn 

bộ lượng X trên tác dụng hết với HCl thu được 

m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là: 

 A. 5,48   B. 6,32

   C. 5,92  

 D. 6,84 

CÂU 4: Cho 15,34 gam hỗn hợp X chứa ba 

amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ 

với HCl thu được 18,99 gam muối. Mặt khác, 

đốt cháy hoàn toàn lượng X trên cần dùng vừa 

đủ a mol khí O2. Giá trị của a là: 

 A. 0,385  B. 0,465 

 C. 0,425  D. 0,515 

CÂU 5: Hỗn hợp X chứa ba amin no, đơn 

chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 13,99 gam 

X cần dùng vừa đủ 17,896 lít khí O2 (đktc). Mặt 

khác, cho lượng X trên tác dụng hết với dung 

dịch chứa HNO3 dư thu được m gam muối 

khan. Giá trị của m là: 

 A. 7,8   B. 8,8  

 C. 8,4   D. 9,2 

CÂU 6:  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin 

no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,5 

mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,65 gam 

X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl 

phản ứng là:   

 A. 0,3   B. 0,2  

 C. 0,1   D. 0,4  

CÂU 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 

X chứa 3 amin no, bậc 1 cần V lít O2 (đktc). 



 

Biết sản phẩm cháy có 12,32 gam CO2 và 0,13 

mol N2. Giá trị của V là:  

 A. 12,656  B. 14,224 

 C. 11,984  D. 12,208 

CÂU 8: Hỗn hợp X là hai amin no, đơn 

chức,mạch hở,hơn kém nhau 2 nguyên tử C 

trong phân tử.Cho 15,46 gam X tác dụng hoàn 

toàn với dung dịch HCl (dư) thu được 10,57 

gam hỗn hợp muối.Phần trăm khối lượng amin 

có khối lượng phân tử lớn trong X là : 

 A. 56,78%  B. 34,22 

 C. 43,22  D. 65,78% 

CÂU 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức, hở cần a mol O2 

(đktc). Biết sản phẩm cháy có 14,085 gam CO2. 

Giá trị của a là:  

 A. 0,5625  B. 0,8448 

 C. 0,7864  D. 0,6818 

CÂU 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức, hở cần a mol O2 

(đktc). Biết sản phẩm cháy có 15,45 gam CO2. 

Giá trị của a là:  

 A. 0,60   B. 0,68

   C. 0,70  

 D. 0,63 

CÂU 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức, hở bằng lượng 

vừa đủ khí O2. Biết sản phẩm cháy có 15,45 

gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:  

A. 8,82   B. 7,20 

  C. 6,30   D. 

10,08 

CÂU 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức, hở bằng lượng 

vừa đủ khí O2. Biết sản phẩm cháy có 17,16 

gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:  



 

A. 13,77  B. 11,07 

 C. 10,98  D. 9,72 

CÂU 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp 

X chứa 4 amin no, đơn chức, hở bằng lượng 

vừa đủ khí O2. Sản phẩm cháy thu được có 

chứa 12,965 gam H2O và m gam CO2. Giá trị 

của m là ? 

A. 11,88   B. 23,76 

 C. 15,84  D. 19,8 

CÂU 14: Hỗn hợp E chứa 3 amin no, đơn chức, 

hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 0,255 mol 

O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,03 mol 

N2. Nếu cho lượng E trên tác dụng hết với 

HNO3 dư thì khối lượng muối thu được là: 

 A. 5,17   B. 6,76

   C. 5,71  

 D. 6,67 

CÂU 15: Hỗn hợp X gồm amin không no (có 

một liên kết C=C), đơn chức mạch hở Y và 

ankin Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X sinh ra 

N2, 0,375 mol CO2 và 0,34 mol H2O. Cho toàn 

bộ lượng X trên vào dung dịch chứa 

AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa (gam) thu 

được gần nhất với: 

 A. 17   B. 12  

 C. 15   D. 10 

CÂU 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin 

no, đơn chức, mạch hở X cần 0,1575 mol O2. 

Sản phẩm cháy thu được có chứa 12,43 gam 

nước. Giá trị của m là? 

 A. 2,32   B. 1,77

   C. 1,92  

 D. 2,08 

CÂU 17: Hỗn hợp A gồm một amin no, đơn 

chức, một anken, một ankan. Đốt cháy hoàn 

toàn 12,95 gam hỗn hợp A cần V lít O2 (đktc) 



 

thu được 19,04 lít CO2 (đktc), 0,56 lít N2 (đktc) 

và H2O. Số mol ankan có trong hỗn hợp A là? 

 A. 0,15   B. 0,08

   C. 0,12  

 D. 0,10 

CÂU 18: Hỗn hợp X chứa ba amin đều no, 

mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần 

dùng vừa đủ 0,5125 mol O2, thu được H2O; 

CO2 và 0,085 mol N2. Mặt khác, cho toàn bộ 

lượng X trên vào dung dịch HCl dư thu được m 

gam muối. Giá trị của m là? 

A. 12,875   B. 10,048    C. 14,215 D. 

11,425 

CÂU 19: Cho m gam hỗn hợp hai amin đơn 

chức bậc I có tỷ khối so với hidro là 30, tác 

dụng hoàn toàn với FeCl2 thu được kết tủa X. 

Lấy kết tủa nung trong không khí đến khối 

lượng không đổi thu được 18 gam chất rắn. Giá 

trị của m là: 

 A. 30,0   B. 15,0

   C. 40,5  

 D. 27,0 

CÂU 20: Hỗn hợp E chứa a mol este X, 10a mol 

hỗn hợp hai amin Y, Z liên tiếp trong dãy đồng 

đẳng (các chất trong E đều no, đơn chức, mạch 

hở). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E thu được N2, 

8,365 gam CO2 và 16,12 gam H2O. Biết rằng số 

C trong este bằng tổng số C trong hai amin. Phần 

trăm khối lượng của X có trong E gần nhất với?  

 A. 17,0%  B. 15,8% 

 C. 16,4%  D. 18,8% 

 




