LÝ THUYẾT CHẤT BÉO

THẦY LÊ ĐĂNG KHƯƠNG CHIA SẺ TÀI LIỆU

LÝ THUYẾT CHẤT BÉO
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Truy cập http://hocsieutoc.vn/ để nhận tài liệu miễn phí và học
thử khóa học của thầy

Câu 1: Chọn đáp án đúng:
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit.
B. Chất béo là trieste của ancol với axit béo.
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ. D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
Hướng dẫn giải
Chất béo là trieste của glixerol với axit béo → Đáp án D
Câu 2: Khi thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol?
A. Muối.
B. Este đơn chức.
C. Chất béo.
D. Etyl axetat.
Hướng dẫn giải
Thủy phân chất béo thu được glixerol
→ Đáp án C
Câu 3: Câu nào dưới đây đúng?
A. Chất béo là chất rắn không tan trong nước.
B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất béo là trieste của gilxerol với axit.
Hướng dẫn giải
A sai do chất béo có thể là chất lỏng, ví dụ: dầu thực vật
B đúng
C sai do trong mỡ bôi trơn còn có các tạp chất chứa các nguyên tố như S, P...
D sai, chất béo là trieste của glixerol với axit béo
→ Đáp án B
Câu 4: Dãy các axit béo là
A. axit axetic, axit acrylic, axit propionic.
B. axit panmitic, axit oleic, axit axetic.
C. axit fomic, axit axetic, axit stearic.
D. axit panmitic, axit stearic, axit oleic.
Hướng dẫn giải
Các axit béo là axit panmitic, axit stearic, axit oleic
→ Đáp án D
Câu 5: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là
A. triolein.
B. tristearin.
C. tripanmitin.
D. stearic.
Hướng dẫn giải
Đây là este của glixerol với axit oleic → tên là triolein
→ Đáp án A
Câu 6: Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic
C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. Vậy CTCT nào không đúng trong các công thức sau:
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Hướng dẫn giải
A sai do trong công thức có cả axit panmitic
→ Đáp án A
Câu 7: Xà phòng được điều chế bằng cách nào trong các cách sau:
A. Phân hủy mỡ.
B. Thủy phân mỡ trong kiềm.
C. Phản ứng của axit với kim loại.
D. Đề hiđro hóa mỡ tự nhiên.
Hướng dẫn giải
Xà phòng có thể được điều chế bằng cách thủy phân mỡ trong môi trường kiềm
→ Đáp án B
Câu 8: Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được
A. glixerol và axit béo.
B. glixerol và muối natri của axit béo.
C. glixerol và axit cacboxylic.
D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic.
Hướng dẫn giải
Đun nóng chất béo với H2SO4 sẽ thu được axit béo và glixerol (phản ứng thủy phân trong axit)
→ Đáp án A
Câu 9: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?
A. Dầu vừng.
B. Dầu ôliu.
C. Dầu gan cá.
D. Dầu luyn.
Hướng dẫn giải
Dầu luyn được điều chế từ các parafin của dầu mỏ chứ không phải là este của axit béo và glixerol
→ Đáp án D
Câu 10: Để biến một dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình
A. hiđro hóa.
B. cô cạn ở nhiệt độ cao.
C. xà phòng hóa.
D. làm lạnh.
Hướng dẫn giải
Để biến dầu thành mỡ ta thực hiện hidro hóa dầu
→ Đáp án A

 axit Y. Tên gọi của axit X và Y lần lượt là:
Câu 11: Axit X + 2H2 
A. Axit panmitic; axit oleic.
B. Axit linoleic và axit oleic.
C. Axit oleic và axit steric.
D. Axit linoleic và axit stearic.
Hướng dẫn giải
Do cộng 2 H2 nên axit phải có 2  trong mạch C
Như vậy, chất thỏa mãn là Axit linoleic và axit stearic → Đáp án D
Câu 12: Dầu mỡ để lâu bị ôi, thiu là do chất béo bị
A. cộng hiđro thành chất béo no.
B. khử chậm bởi oxi không khí.
C. thủy phân với nước trong không khí.
D. oxi hoá chậm thành các chất có mùi khó chịu.
Hướng dẫn giải
Dấu mỡ bị ôi là do nối đôi C=C trong gốc axit của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo
thành peoxit, chất này sẽ bị phân hủy thành các anđehit có mùi khó chịu.
→ Đáp án D
Câu 13: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?
A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).
B. Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường).
C. Dung dịch NaOH (đun nóng).
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
Hướng dẫn giải
Triolein có thể phản ứng với H2O và NaOH (thủy phân) và H2 (cộng vào nối đôi trong gốc axit)
→ Đáp án B
Ni
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Câu 14: Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp ba axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH có thể
thu được tối đa bao nhiêu chất béo khác nhau ?
A. 21.
B. 18.
C. 16.
D. 19.
Hướng dẫn giải
Số trieste tạo bởi glixerol và 3 axit béo là:

n2 .(n  1) 32(3  1)

 18 đồng phân
2
2

→ Đáp án B
Câu 15: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste
được tạo ra tối đa là
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
Số trieste tạo bởi glixerol và 2 axit béo là:

n2 .(n  1) 22(2  1)

 6 đồng phân
2
2

→ Đáp án A
Giáo viên: Lê Đăng Khương
Nguồn: http://hocsieutoc.vn/
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