
Bài 3. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol 

Câu 1: Hỗn hợp X chứa nhiều ancol đều đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 10,1 mol 

X cần vừa đủ 10,31 mol O2 thu được CO2 và H2O với tổng khối lượng là m gam. Mặt khác, 

lượng X trên có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch nước Br2 1M. Giá trị của m là? 

 A. 18,32  B. 14,88  C. 16,68  D. 15,34 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,1 mol H2 vào X rồi đốt cháy. 

Ta có: 
2

Donchat

CO

0,31.2 0,1
n 0,24

3


    

2H O
n 0,24 0,1 0,1 0,24 m 0,24(44 18) 14,88          

Câu 2: Hỗn hợp X chứa nhiều ancol đều đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 10,18 

mol X cần vừa đủ 20,39 mol O2 thu được H2O và m gam CO2. Mặt khác, lượng X trên có 

thể làm mất màu tối đa 60 ml dung dịch nước Br2 1M. Giá trị của m là? 

 A. 10,56  B. 14,08  C. 11,44  D. 12,32 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,06 mol H2 vào X rồi đốt cháy. 

Ta có: 
2

Donchat

CO

0,39.2 0,06
n 0,28

3


    

m 0,28.44 12,32    

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 10,1 mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ 20,39 mol O2. Khối lượng X ứng với 10,1 mol là? 

A. 5,02   B. 4,6   C. 5,44   D. 

4,16 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 
2 2O CO

n 0,39 n 0,26 m 0,26.14 0,1.18 5,44        



Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 10,15 mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ 20,465 mol O2. Khối lượng X ứng với 10,15 mol là? 

A. 7,04   B. 5,02   C. 6,48  

 D. 8,12 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 
2 2O CO

n 0,465 n 0,31 m 0,31.14 0,15.18 7,04        

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ 10,63 mol O2 thu được CO2 và 10,44 gam H2O. Giá trị của a là?  

A. 0,16   B. 0,18   C. 0,14  

 D. 0,17 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 
2 2O CO

n 0,63 n 0,42 a 0,58 0,42 0,16        

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ 10,75 mol O2 thu được b mol CO2 và c mol H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng ancol 

trên vào bình đựng K dư thì khối lượng bình tăng 10,45 gam. Giá trị của (a+b+c) là?    

A. 1,4   B. 1,8   C. 1,5   D. 1,7 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 
2 2O CO

n 0,75 n b 0,5 c b a        

10,4 14.0,5 18.a a a 0,2       c 0,7 a b c 1,4        

 



Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ 10,825 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng ancol 

trên vào bình đựng K dư thì khối lượng bình tăng 47,85 a gam. Giá trị của a là? 

A. 0,23   B. 0,25   C. 0,24  

 D. 0,27 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 
2 2O CO

n 0,825 n 0,55 47,8a 14.0,55 18a a        

a 0,25    

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 14 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được H2O và 11,44 gam CO2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng 

ancol trên vào bình đựng K dư thì khối lượng bình tăng 53,45 a gam. Giá trị của V là? 

A. 8,736  B. 8,848  C. 8,96    D. 9,408 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất, tách H2O từ ancol ra  

Ta có: 53,4a 0,26.14 18a a a 0,1      

2

2

CO

H O

n 0,26
V 0,39.22,4 8,736

n 0,36

 
   



  

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ 10,6 mol O2 thu được CO2 và 17,74 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng 

tối đa với dung dịch chứa 10,18 mol Br2. Giá trị của m là?  

A. 9,02   B. 8,6   C.9,14   D. 8,78 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm H2 vừa đủ vào hỗn hợp X 

2

2
O

2

CO : 0,46
n 0,69 m 8,78

H O : 0,61


    


  



Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ 10,4 mol O2 thu được CO2 và 15,58 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng 

tối đa với dung dịch chứa 10,1 mol Br2. Giá trị của m là?  

A. 6,23   B. 5,98    C. 6,08  

 D. 6,18 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,1 mol H2 vừa đủ vào hỗn hợp X → X’ (no). Quy về đốt cháy X’ 

2

Donchat 2
O X

2

CO : 0,3
n 0,45 n 0,11

H O : 0,41


    

  

BTKL m 0,3.44 5,58 0,4.32 5,98      

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 

vừa đủ 10,445 mol O2 thu được CO2 và 16,66 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng 

tối đa với dung dịch chứa 10,1 mol Br2. Giá trị của m là?  

A. 6,23   B. 5,98    C. 6,94  

 D. 6,18 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,1 mol H2 vừa đủ vào hỗn hợp X → X’ (no). Quy về đốt cháy X’ 

2

Donchat 2
O X

2

CO : 0,33
n 0,445 0,05 0,495 n 0,14

H O : 0,47


      

  

BTKL m 0,33.44 6,66 0,445.32 6,94      

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng vừa 

đủ 10,445 mol O2 thu được CO2 và 16,66 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng 

tối đa với dung dịch chứa 10,1 mol Br2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình 

đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là?  

A. 6,23   B. 5,98    C. 6,94  

 D. 6,80 

Định hướng tư duy giải 



Bơm thêm 0,1 mol H2 vừa đủ vào hỗn hợp X → X’ (no). Quy về đốt cháy X’ 

2

Donchat 2
O X

2

CO : 0,33
n 0,445 0,05 0,495 n 0,14

H O : 0,47


      

  

BTKL

X
m 0,33.44 6,66 0,445.32 6,94 m 6,94 0,14 6,8          

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 

20,445 mol O2 thu được CO2 và 16,66 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng tối đa 

với dung dịch chứa 10,1 mol Br2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na 

dư thấy V lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của V là?  

A. 1,568  B. 1,344   C. 2,240  D. 1,120 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,1 mol H2 vừa đủ vào hỗn hợp X → X’ (no). Quy về đốt cháy X’ 

2

Donchat 2
O X

2

CO : 0,33
n 0,445 0,05 0,495 n 0,14

H O : 0,47


      

  

2H
n 0,07 V 1,568(l)     

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa 4 ancol đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 

10,445 mol O2 thu được CO2 và 16,66 gam H2O. Biết lượng X trên có thể phản ứng tối đa 

với dung dịch chứa 10,1 mol Br2. Từ lượng X trên có thể điều chế được tối đa bao nhiêu 

gam ete? 

A. 5,68   B. 5,88    C. 6,04  

 D. 5,84 

Định hướng tư duy giải 

Bơm thêm 0,1 mol H2 vừa đủ vào hỗn hợp X → X’ (no). Quy về đốt cháy X’ 

2

Donchat 2
O X

2

CO : 0,33
n 0,445 0,05 0,495 n 0,14

H O : 0,47


      

  

BTKL m 0,33.44 6,66 0,445.32 6,94      

BTKL

ete
m 6,94 0,07.18 5,68     



Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và C4H9OH cần 

dùng vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 9,95 gam H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X 

trên vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng thêm a gam. Giá trị của a là? 

 A. 7,26   B. 9,68   C. 8,12  

 D. 8,15 

Định hướng tư duy giải 

2

2

CO

O

H O

0,6.2
n 0.4

n (X) 0,15 a 8,3 0,15 8,153
n 0,55


 

      
 


 

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và C4H9OH cần 

dùng vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 9,95 gam H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X 

trên vào bình đựng Na dư thấy có V lít khí (đktc) thoát rA. Giá trị của V là? 

 A. 1,12 0  B. 1,344  C.1,68     D. 

1,792 

Định hướng tư duy giải 

2

2

CO

O

H O

0,6.2
n 0.4

n (X) 0,15 V 1,683
n 0,55


 

    
 


 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic, propan – 1,2 – điol và butan (trong 

đó số mol của propan – 1,2 – điol và butan bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 

được 43,12 gam CO2 và 24,84 gam H2O. Giá trị của m là? 

 A. 20,92  B. 18,92  C. 24,18  D. 22,94  

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất kéo 1 O ở propan – 1,2 – điol lắp vào butan để biến hỗn hợp thành các ancol no, 

đơn chức, mạch hở. 

X cháy BTKL2
X

2

CO : 0,98
n 0,4 m 20,92

H O :1,38


    


  



Câu 18: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic, glixerol và butan (trong đó số mol 

của glixerol bằng ½ số mol của butan). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được 167,76 

gam CO2 và 38,16 gam H2O. Cho toàn bộ lượng X trên vào bình đựng Na dư thấy khối 

lượng bình tăng a gam. Giá trị của a là? 

 A. 29,46  B. 32,0 0  C. 31,42  D. 30,08 

Định hướng tư duy giải 

Dồn chất kéo O của glyxerol vào butan để thành hỗn hợp ancol no, mạch hở 

2
X

2

CO :1,54
n 0,58 m 1,54.12 2,12.2 0,58.16 32

H O : 2,12


       


 

a 32 0,58 31,42      

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 20,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lit 

khí O2, thu được nước và 12,32 lit khí CO2. Mặt khác, cho 10,5 mol X trên tác dụng hết 

với Na, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,32 lit khí H2. Các khi đo ở điều 

kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V gần nhất với ? 

A. 12,31 lit  B. 15,11 lit  C. 17,91 lit  D. 8,95 lit 

Định hướng tư duy giải 

Nhận thấy với 0,25 mol X 2CO

OH

n 0,55

n 0,55

 
 



 Các ancol phải là no. 

2 2

BTNT.O

H O O
n 0,25 0,55 0,8 0,55 2n 0,55.2 0,8          

2O
n 0,675 V 15,12      

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 10,16 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lit 

khí O2, thu được nước và 17,168 lit khí CO2. Mặt khác, cho 20,32 mol X trên tác dụng hết 

với Na, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,168 lit khí H2. Các khí đo ở điều 

kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là ? 

 A. 8,96   B. 11,2   C. 7,84  

 D. 10,08 



Định hướng tư duy giải 

Nhận thấy với 0,16 mol X 2CO

OH

n 0,32

n 0,32

 
 



 Các ancol phải là no. 

2 2

BTNT.O

H O O
n 0,16 0,32 0,48 0,32 2n 0,32.2 0,48          

2O
n 0,4 V 8,96      

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 10,16 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, bằng O2 (vừa), thu được 

nước và 17,168 lit khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho 10,32 mol X trên tác dụng hết với Na, 

sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 17,168 lit khí H2. Khối lượng của X ứng 

với 20,16 mol là? 

 A. 8,96   B. 9,92   C. 7,86  

 D. 10,08 

Định hướng tư duy giải 

Nhận thấy với 0,16 mol X 2CO

OH

n 0,32

n 0,32

 
 



 Các ancol phải là no. 

2 2

BTNT.O

H O O
n 0,16 0,32 0,48 0,32 2n 0,32.2 0,48          

m 9,92    

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 10,16 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, bằng O2 (vừa), thu được 

17,168 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Mặt khác, cho 10,16 mol X trên vào bình đựng 

Na dư thấy có 13,584 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là? 

 A. 9,36   B. 8,28   C. 9,00  

 D. 8,64 

Định hướng tư duy giải 

Nhận thấy với 0,16 mol X 2CO

OH

n 0,32

n 0,32

 
 



 Các ancol phải là no. 

2H O
n 0,16 0,32 0,48 m 8,64        



Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở. Cho m gam X vào bình đựng 

Na dư thấy bình tăng (m-0,18) gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 10,49 mol 

H2O. Mặt khác, lượng X trên có thể tác dụng tối đa với 0,14 mol Br2. Nếu điều chế ete từ 

lượng ancol trên thì lượng ete thu được tối đa là ?  

A. 7,64 gam  B. 8,32 gam  C. 7,24 gam  D. 7,96 gam 

Định hương tư duy giải  

Ta có : 
2H X

n 0,09 n 0,18     

   
2 2

bomH

CO H O

ancol

ete

n n 0,14 0,18 0,49 0,14 0,18 0,45

m 0,45.12 0,49.2 0,18.16 9,26

m 9,26 0,09.18 7,64

       

    

   

 

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm nhiều ancol đơn chức, mạch hở. Cho m gam X vào bình đựng 

Na dư thấy bình tăng (m-0,21) gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 0,57 mol CO2. 

Mặt khác, lượng X trên có thể tác dụng tối đa với 10,2 mol Br2. Nếu điều chế ete từ lượng 

ancol trên thì lượng ete thu được tối đa là ?  

A. 9,64 gam  B. 9,32 gam  C. 7,84 gam  D. 9,47 gam 

Định hương tư duy giải  

Ta có: 
2H X

n 0,105 n 0,21    

2

bomH

H O

ancol

ete

n 0,57 0,21 0,2 0,58

m 0,57.12 0,58.2 0,21.16 11,36

m 11,36 0,105.18 9,47

    

    

   

 

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 14 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ 1,035 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng ancol trên 

vào bình đựng K dư thì khối lượng bình tăng 55,64a gam. Giá trị của a là? 

 A. 0,35   B. 0,30   C. 0,25  

 D. 0,20 

Định hương tư duy giải : 



Dồn chất : 
2CO ancol

1,035.2
n 0,69 m 0,69.14 18

3
       

ancol
m 55,64a a 56,64a     

0,69.14 18a 56,64a a 0,25      

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X chứa 4 ancol no, đơn chức, mạch hở cần 

dùng vừa đủ 21,035 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng ancol trên 

vào bình đựng K dư thì khối lượng bình tăng 55,64a gam. Từ lượng X trên có thể điều chế 

được tối đa bao nhiêu gam ete?  

A. 11,64 gam  B. 12,32 gam  C. 11,91 gam  D. 13,47 gam 

Định hương tư duy giải : 

Dồn chất 
2CO ancol

1,035.2
n 0,69 m 0,69.14 18a

3
       

ancol
m 55,64a a 56,64a     

0,69.14 18a 56,64a a 0,25      

donchat

ancol
m 0,69.14 0,25.18 14,16     

ete
m 14,16 0,125.18 11,91     

 




