
 

HỌC CỤ – KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE 

 

NỘI DUNG ĐỀ BÀI GHI CHÚ CẦN THIẾT 

 

ĐỊNH HƯỚNG 

+ Khi đốt cháy este thì C biến thành CO2; H2 biến 

thành H2O từ đó chúng ta cần chú ý tới BTNT.C; 

BTNT.H và cả BTNT.O. 

+ Lưu ý số mol COO trong este bằng số mol 

NaOH phản ứng với các este mạch hở.  

+ Ta  cũng có dồn chất cho hỗn hợp este bằng 

cách nhấc COO hoặc OO ra.  

VÍ DỤ VẬN DỤNG 

VÍ DỤ 1: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl 

axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 

gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % 

về khối lượng của vinyl axetat trong X là 

A. 75%  B.72,08%  

C.27,92% D.25% 

VÍ DỤ 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X 

gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở cần dùng 

30,24 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 48,4 

gam khí CO2. Giá trị của m là: 

 A. 68,2 gam B. 25,0 gam  

             C. 19,8 gam D. 43,0 gam 

VÍ DỤ 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat 

bằng lượng oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm đem 

dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 sau phản ứng thu 

đuợc 19,68 gam kết tủa và khối lượng của dung 

dịch tăng thêm 20 gam. Giá trị của m ban đầu là: 

 A. 7,04 gam.        B. 14,08 gam.  

             C. 56,32 gam.        D. 28,16 gam. 

VÍ DỤ 4: Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp 

gồm vinyl axetat và metyl acrylat cần dùng a mol 

O2, thu được CO2 và H2O. Giá trị của a là 

 



 

A. 0,525. B. 0,675.  

C. 0,750. D. 0,900. 

VÍ DỤ 5: Đốt cháy m gam este etyl axetat, hấp 

thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch 

Ba(OH)2 6,84% sau đó lọc kết tủa được 194,38 

gam dung dịch Ba(HCO3)2. Giá trị của m là :  

A. 4,48. B. 3,3.  C. 1,8.  D. 2,2. 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN VẬN DỤNG 

CÂU 1: Đốt cháy hoàn toàn 11,48 gam este X 

thu được 11,344 lit khí CO2 (đktc) và 10,08 gam 

nước. CTPT của X là? 

       A. C3H6O2     B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 2: Đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam este X 

thu được 3,52 gam CO2 và 11,44 gam nước. 

CTPT của X là? 

       A. C3H6O2     B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,96 gam este X thu 

được 15,28 gam CO2 và 12,16 gam nước. CTPT 

của X là? 

       A. C3H6O2     B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một este 

no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 5,65 lít 

khí O2 (đktc). CTPT của este là? 

       A. C3H6O2     B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,04 gam este X 

đơn chức thu được 15,28 gam CO2 và 1,08 gam 

H2O. Công thức phân tử của X là. 

A. C8H8O2  B. C6H8O2   

C. C4H8O2  D. C6H10O2 

CÂU 6: Đốt hoàn toàn 4,25 gam một este E thu 

được 16,16 gam CO2 và 12,52 gam H2O. Công 

thức cấu tạo của E là : 



 

A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5.  

C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3. 

CÂU 7: Đốt cháy 3,75 gam chất hữu cơ X cần 

dùng 13,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có 

tỉ lệ mol 1:1. Biết X tác dụng với KOH tạo ra 2 

chất hữu cơ. Vậy công thức phân tử của X là : 

A. C3H6O2.  B. C4H8O2.   

C.  C2H4O2.  D. C3H4O2. 

CÂU 8: Đốt cháy 11,15 gam este X bằng lượng 

oxi vừa đủ, thu được 16,28 gam CO2 và 16,66 

gam H2O. Công thức phân tử của axit cacboxylic 

tạo nên este X là 

 A. C2H4O2.  B. C3H4O2. 

 C. CH2O2.  D. C3H6O2. 

CÂU 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X (no, 

đơn chức, mạch hở) với lượng oxi vừa đủ, thu 

được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 24,85 

gam. Công thức phân tử của X là 

 A. C4H8O2.  B. C2H4O2. 

 C. C3H6O2.  D. C5H10O2. 

CÂU 10:  Hỗn hợp X chứa hai este no, đơn chức, 

hở có số nguyên tử cacbon liên tiếp. Đốt cháy 

hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 16,56 

gam khí O2. CTPT của este có PTK nhỏ hơn 

trong X là? 

       A. C3H6O2    B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 11: Hỗn hợp X chứa hai este no, đơn chức, 

hở có số nguyên tử cacbon liên tiếp. Đốt cháy 

hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 16,56 

gam khí O2 . Phần trăm khối lượng của este có 

PTK nhỏ hơn trong X là? 

       A. 55,78%     B. 45,65% 

 C. 32,18%  D. 61,08% 

CÂU 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, 

đơn chức thì số mol CO2  sinh ra bằng số mol O2  



 

đã phản ứng. Tên gọi của este là 

A. metyl fomiat. B. etyl axetat. 

  

C. n-propyl axetat. D. metyl axetat. 

CÂU 13: Đốt cháy hoàn toàn 7,45 gam hỗn hợp 

hai este đồng phân, thu được 16,72 lít CO2 ( ở 

đktc) và 5,45 gam H2O. CTPT của hai este là 

       A. C3H6O2     B. C2H4O2 

 C. C4H6O2  D. C4H8O2 

CÂU 14: Hỗn hợp X chứa hai este no, đơn chức, 

hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol X cần dùng vừa 

đủ 19,76 gam khí O2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm 

cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m 

gam kết tủa xuất hiện? Giá trị của m là? 

A. 30,0   B. 25,0 

   

C. 28,0   D. 24,0 

CÂU 15: Hỗn hợp X chứa ba este no, đơn chức, 

hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,095 mol X cần dùng 

vừa đủ 14,88 gam khí O2. Hấp thụ toàn bộ sản 

phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy 

có m gam kết tủa xuất hiện? Giá trị của m là? 

A. 40,0   B. 37,0 

   

C. 38,0   D. 34,0 

CÂU 16: Hỗn hợp X chứa hai este no, đơn chức, 

hở có số nguyên tử cacbon liên tiếp. Đốt cháy 

hoàn toàn 0,065 mol X thu được sản phẩm cháy 

gồm CO2 và H2O có tổng khối lượng là 17,36 

gam. Phần trăm khối lượng của este có phân tử 

khối nhỏ là? 

A. 22,18%  B. 32,87%   

C. 30,14%  D. 26,21% 

CÂU 17: Hỗn hợp X chứa hai este no, đơn chức, 

hở có số nguyên tử cacbon liên tiếp. Đốt cháy 

hoàn toàn 0,075 mol X thu được tổng sản phẩm 



 

cháy gồm CO2 và H2O là 10,54 gam. Phần trăm 

khối lượng của este có phân tử khối nhỏ là? 

A. 29,98%  B. 38,89%   

C. 51,95%  D. 46,21% 

CÂU 18: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo 

bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế 

tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt 

cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 16,16 lít khí 

O2  (đktc), thu được 5,65 lít khí CO2  (đktc) và 

14,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của 

m tương ứng là 

A. (HCOO)2C2H4  và 6,6.     

B. HCOOCH3  và 6,7. 

C. CH3COOCH3  và 6,7.     

D. HCOOC2H5  và 9,5. 

CÂU 19: Đốt cháy hoàn toàn 13,42 gam hỗn hợp 

A gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và 

axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 

dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 

18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so 

với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã 

thay đổi như thế nào ? 

 A. Tăng 2,70 gam. B. Giảm 7,74 gam.

 C. Tăng 7,92 gam. D. Giảm 7,38 gam. 

CÂU 20: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl 

axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 13,08 

gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số 

mol của vinyl axetat trong X là : 

 A. 25%.  B. 27,92%. 

 C. 72,08%.  D. 75%. 

 




