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Tóm tắt: 

5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde (5-HMF) có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác 
nhau của công nghiệp. Nghiên cứu được tiến hành nhằm khai thác những ưu điểm vượt trội của 
sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCI nhằm chuyển hóa sucrose thành 5-HMF. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến phản ứng chuyển hóa được khảo sát: nhiệt độ, nồng độ xúc tác, thời gian, tỉ lệ cơ 
chất: chất xúc tác (g/ml). Các thông số tối ưu của phản ứng chuyển hóa được xác định: nhiệt độ 
200ºC, nồng độ xúc tác HCI 2M, thời gian phản ứng 10 phút, tỉ lệ cơ chất: chất xúc tác 1:16 (g/ml) với 

hiệu suất chuyển hóa 5-HMF cao nhất là 43,34 ± 2,23%. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh sự kết 
hợp giữa nhiệt và xúc tác HCI với cơ chất sucrose có thể thay thế các phương pháp khác tròn quá 
trình sản xuất 5-HMF. 
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Abstrac: 

5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde (5-HMF) has a variety of applications in many sectors of 
industry. This study is carried out to explore the advantages of the combination of heat and HCl 
as a catalyst to convert sucrose as a substrate into 5-HMF. The factors of the conversion reaction 
such as temperature, concentration of HCI, reaction time and ratio of substrate and catalyst 
(g/ml) are screened. The optimal factors selected for the conversion reaction are temperature of 
200ºC, HCl concentration of 2M, reaction time of 10 m, sucrose ratio of 1:16 (g/ml) and HCI 
(g/ml) with 47,75 ± 3,87 % of  the highest conversion yield  of 5-HMF. The combination of heat 
and HCI as a catalyst with sucrose as a substrate can reach the approximate conversion yield of 
5-HMF in comparison with other methods.  
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