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Tóm tắt: 
 

5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde (5-HMF) là sản phẩm trung gian của phản ứng caramel và có rất 
nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Dựa trên khảo sát ban đầu, phương pháp bề mặt đáp ứng được sử 
dụng để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-HMF bằng sự kết 
hợp giữa nhiệt và xúc tác HC1 với hàm mục tiêu là hiệu suất chuyển hóa 5-HMF (H, %). Điều kiện 
tối ưu của phản ứng chuyển hóa là T = 17,4 phút; C = 1,81 M và R = 6,6:1 (mL:g), với điều kiện 
phản ứng tối ưu hiệu suất chuyển hóa đạt giá trị cực đại Hmax = 56,229 ± 2,519%. Nghiên cứu đã 
cung cấp thông tin quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về hợp chất 5-HMF và tiến tới quá trình 
sản xuất 5-HMF với qui mô lớn và qui mô công nghiệp. 
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Abstract: 
 

5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde is one of intermediate products of caramel reaction and it has a 
variety of applications in industry. Based on primary results, response surface method is employed to 
optimize conversion reaction conditions of sucrose into 5-HMF by a combination of heat and HCl as 
a catalyst and the target function is 5-HMF yield. The optimized conditions of conversion reaction is 
T = 17.4 min, C = 1.81 M, and R = 6.6:1 (mL:g); with the optimized conditions conversion reaction 
yield reaches the maximal value of 56.229 ± 2.519%.  This research has provided important 
information for further research of 5-HMF and approach to large scale production and industrial 
production of 5-HMF.             
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