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TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HÓA 

 
Lưu ý: Hiệu suất = (số mol este : số mol nhỏ nhất trong hai số mol axit và ancol).100 

Hay:     H = (m este: nmin .Meste) . 100. 

Câu 1: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu 

suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là: 

 A. 4,4 gam.                        B. 6,0 gam.                 C. 5,2 gam.                              

D. 8,8 gam. 

Câu 2: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) 

đun nóng, thu được 41,25 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:  

 A. 62,50%.    B. 50,00%.    C. 40,00%.    D. 

31,25%.  

Câu 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi 

phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este 

hoá là: 

A. 55%.    B. 75%.    C. 50%.    D. 62,5%.  

Câu 4: Khi thực hiện phản ứng hóa este giữa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu 

suất 70% thu được bao nhiêu gam este?  

A. 8,8g.    B. 6,16g.    C. 17,6g.    D. 12,32g. 

Câu 5: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) 

đun nóng, thu được 41,25 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:  

A. 62,50%.    B. 50,00%.     

C. 40,00%.    D. 31,25%.  

Câu 6 : Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun 

nóng). Sau p.ứ thu được 4,4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:  

A. 75% .   B. 25%.     C. 50%.    D. 55%.  

Câu 7: Cho 6 g axit axetic tác dụng với 9,2 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), 

với hiệu suất đạt 80%. Sau p.ứ thu được m gam este. Giá trị của m là:  

A. 2,16g.    B. 7,04g.   C. 14,08g.    D. 4,80 g. 

Câu 8: Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun 

nóng). Sau p.ứ thu được 4,4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:  

A. 75%.    B. 25%.    C. 50%.    D. 55%.  

Câu 9: Lấy 0,6 gam axit axêtic tác dụng với lượng dư một ancol đơn chức X thu được 

0,592 gam một este (H = 80%). Tìm công thức ancol?  

A. CH3OH.    B. C2H5OH.     
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C. C2H3-CH2OH.   D. C3H7OH.  

 

 


