
 

 

Tóm tắt bài toán kỳ trước (3/2009):  

Baûo quaûn thöïc phaåm baèng coâng ngheä cao aùp laø phöông phaùp söû duïng moät aùp suaát neùn töông 
ñöông löïc neùn cuûa 9.500kg leân 1cm2 trong khoaûng thôøi gian khoâng quaù 6 phuùt. Quaù trình 
naøy seõ giuùp tieâu dieät caùc loaïi kyù sinh truøng, vi khuaån, naám men, naám moác do laøm toån thöông 
caáu truùc teá baøo, caáu truùc protein cuûa chuùng nhöng laïi baûo toaøn nguyeân veïn caùc phaân töû coù 
kích thöôùc beù hôn chòu traùch nhieäm veà muøi, vò, giaù trò dinh döôõng… cuûa thöïc phaåm. Coâng 
ngheä naøy coù raát nhieàu öu ñieåm nhö: 

• Thôøi gian xöû lyù ngaén, chæ vaøi phuùt so vôùi nhieàu phöông phaùp truyeàn thoáng maát ñeán 
haøng giôø. 

• Baûo veä thöïc phaåm (toát hôn caùc loaïi phuï gia hoaù hoïc) tröôùc caùc vi khuaån gaây beänh 
ñöôøng tieâu hoùa nhö E. Coli, Salmonella, Listeria, Vibrio… 

• Khoâng caàn söû duïng caùc hoaù chaát baûo quaûn. 

• Giöõ ñöôïc chaát löôïng, höông vò, maøu saéc … nhieàu loaïi thöïc phaåm trong quaù trình baûo 
quaûn. 

• Môû roäng ñaùng keå thôøi haïn baûo quaûn saûn phaåm so vôùi nhieàu phöông phaùp truyeàn 
thoáng. 

Beân caïnh chi phí vaãn coøn cao vaø saûn phaåm sau xöû lyù vaãn caàn phaûi giöõ laïnh, coâng ngheä cao 
aùp cuõng gaëp moät khoù khaên khoâng nhoû: coâng ngheä chæ coù taùc duïng ñoái vôùi nhöõng baøo töû1 naåy 
maàm trong ñieàu kieän aùp suaát söû duïng vaø hoaøn toaøn voâ duïng ñoái vôùi nhöõng baøo töû khoâng 
chòu naåy maàm luùc ñoù. Caùc nhaø khoa hoïc thaáy raèng öùng vôùi nhöõng giaù trò aùp suaát söû duïng 
khaùc nhau, tæ  leä baøo töû vi sinh vaät naåy maàm cuõng khaùc nhau. Keát quaû laø luoân coøn soùt laïi 
moät soá caùc baøo töû khoâng bò baát hoaït, laøm cho quaù trình xöû lyù cao aùp khoâng ñaït ñoä tin caäy 
hoaøn toaøn. Laøm theá naøo khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm naøy? 

Dưới đây trình bày lời giải của Minh Nguyên 

                                                 
1 Baøo töû laø hình thöùc bieán ñoåi cuûa vi sinh vaät ñeå coù theå chòu ñöôïc ñieàu kieän khaéc nghieät cuûa moâi tröôøng soáng. 
Khi gaëp laïi ñieàu kieän moâi tröôøng thuaän lôïi, baøo töû naåy maàm ñeå bieán ñoåi trôû laïi thaønh vi sinh vaät ban ñaàu 
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1. Hiểu bài toán: 
Hệ xét trong bài toán gồm có các yếu tố: thực phẩm sau đóng gói; bào tử vi sinh vật; nước 
dùng để tạo áp suất tiệt trùng. 
Hệ sinh ra để bảo quản thực phẩm bằng cách sử dụng áp suất nước để tiêu diệt các vi sinh vật. 
Trong thực phẩm luôn có các bào tử vi sinh vật. Áp suất nước không tiêu diệt được các bào tử 
vi sinh vật. Áp suất nước bất hoạt được các bào tử vi sinh vật nẩy mầm. Luôn còn lại một số 
bào tử vi sinh vật không nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. Các giá trị áp suất khác nhau làm 
nẩy mầm các loại bào tử vi sinh vật khác nhau. 

Có thể mô tả trạng thái bài toán của hệ thống gồm có các dấu hiệu sau: 

• Thực phẩm chứa bào tử vi sinh vật. 
• Áp suất nước không tiêu diệt được các bào tử vi sinh vật 
• Một số bào tử không chịu nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

Từ đó, ta có thể mô tả được trạng thái lời giải của hệ thống gồm có các dấu hiệu tương ứng: 

• Thực phẩm không chứa bào tử vi sinh vật. 
• Áp suất nước tiêu diệt được các bào tử vi sinh vật 
• Tất cả các bào tử nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

2. Mục đích cần đạt: 

a) Tất cả bào tử phải bị diệt bởi áp suất nước.  
 Hoặc: 
b) Tất cả các bào tử phải nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng. 

3. Trả lời câu hỏi: Đối tượng trong bài toán phải có tính chất, trạng thái như thế nào 
để thỏa mãn mục đích cần đạt? 

a) Tất cả các bào tử phải nẩy mầm dưới áp suất tiệt trùng xác định trong điều kiện sử 
dụng theo công nghệ cao áp. 

b) Nước phải có áp suất thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử nẩy mầm và bị bất hoạt sau 
đó. 

4. Phát biểu mâu thuẫn vật lý (ML) 

a) Áp suất tiệt trùng phải cố định theo điều kiện sử dụng của công nghệ cao áp và phải 
thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử đều nẩy mầm. 

b) Nước phải có áp suất thay đổi phù hợp để tất cả các bào tử nẩy mầm và phải có áp suất 
cố định theo điều kiện sử dụng của công nghệ cao áp. 

Có thể thấy rằng 2 mâu thuẫn vật lý được phát biểu ở 2 trường hợp tương ứng (a) và (b) 
là có cùng bản chất. 

5. Phát ý tưởng khắc phục ML bằng cách sử dụng các biến đổi mẫu: 

• Sử dụng biến đổi mẫu I.1: Phân không gian tiệt trùng thành 2 vùng: vùng áp suất tiệt 
trùng không đổi, vùng áp suất nẩy mầm thay đổi. Nghĩa là, áp suất nẩy mầm và áp 
suất tiệt trùng khác nhau trong những vùng khác nhau.  

Khi đó, nồi thép được thiết kế thành 2 vùng có giá trị áp suất thay đổi và cố định. Một hệ 
thống chuyển thực phẩm qua lại giữa 2 vùng đảm bảo tất cả bào tử có thể nẩy mầm để bị 
bất hoạt dưới áp suất tiệt trùng. 
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• Sử dụng biến đổi mẫu I.2.: Đưa thêm vào hệ yếu tố xúc tác cho phản ứng nẩy mầm 
của bào tử. 

• Sử dụng biến đổi mẫu I.3.: Nếu môi trường chất lỏng khó thay đổi áp suất thì chuyển 
sang sử dụng môi trường chất khí để tăng khả năng linh động thay đổi các giá trị áp 
suất nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.1.; II.6.: Áp suất tác động được thay đổi lần lượt theo thời 
gian giữa áp suất tiệt trùng và áp suất nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.3.: Sử dụng thời gian nghỉ giữa các áp suất tiệt trùng để làm 
bào tử nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.4: Kết hợp thêm tác động diệt bào tử chưa nẩy mầm với tác 
động tiệt trùng của công nghệ cao áp. 

• Sử dụng biến đổi mẫu II.5.: Làm các bào tử phải nẩy mầm trước khi tiến hành tiệt 
trùng bằng cao áp. 

• Sử dụng biến đổi mẫu III.: Sử dụng trực tiếp các bào tử không chịu nẩy mầm hoặc kết 
hợp với các yếu tố có hại khác để bù trừ. 

• Sử dụng biến đổi mẫu IV.: Trong hệ thống có thành phần giữ chức năng làm bào tử 
nẩy mầm, có thành phần giữ chức năng thay đổi áp suất phù hợp giúp bào tử nẩy 
mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu V.: Chuyển sang điều khiển áp suất ở mức vi mô. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VI.: Kết hợp thêm vào hệ thống các cách tiệt trùng khác có thể 
loại bỏ được bào tử vi sinh vật chưa nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VII.: 
 Ở giai đoạn kích bào tử nẩy mầm, sử dụng áp suất khí để dễ thay đổi và ở giai 
đoạn tiệt trùng, sử dụng áp suất lỏng vì không cần thay đổi. 

 Hoặc làm xuất hiện bên trong hệ các tính chất cần thiết để nẩy mầm. 

• Sử dụng biến đổi mẫu VIII.: Hệ thống tự động sử dụng áp suất khí ở giai đoạn nẩy 
mầm và sử dụng áp suất lỏng ở giai đoạn tiệt trùng. 

• Sử dụng biến đổi mẫu XI.: Sử dụng các hiệu ứng lý hóa thích hợp để 

 Làm bào tử nẩy mầm. 

 Diệt bào tử chưa nẩy mầm. 

 Tăng khả năng điều khiển áp suất bằng điện, quang, nhiệt, từ … 

6. Chọn lựa ý tưởng khả thi:  

Phần này xin mời bạn đọc tham gia lựa chọn 
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Lôøi giaûi baøi toaùn xe noâi cuûa sinh vieân Khoa Myõ thuaät Coâng nghieäp, ñaïi hoïc Vaên Lang 
thaønh phoá Hoà Chí Minh (soá 2/2009 (42)) 

1. Giaù cuoän maøng che;  2. Maøng che buïi nhöng cho naéng ñi qua; 3. Baùnh xe
4. Tay caàm; 5. Maùi che; 6. Neäm loùt; 7. Baùnh xe 

; 

1. Tay caàm keát hôïp giaù ñôõ vaø baùnh xe coù theå gaáp goïn laïi sau khi söû duïng. Giuùp thieát 
bò phôi naéng coù theå söû duïng ñöôïc nhö 1 chieác xe ñaåy. 

2. Loàng kính giuùp aùnh naéng maët trôøi coù theå deã daøng tieáp caän treû. 
3. Thieát bò loïc khoâng khí (gaàn gioáng nhö maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä): löu thoâng khoâng 

khí trong loàng kính ra ngoaøi vaø ñöa khoâng khí (ñaõ ñöôïc loïc saïch) vaøo trong. 
4. Loã bôm hôi cho phaàn ñeäm. 
5. Ñeäm hôi coù theå xaû heát hôi ra vaø xeáp goïn vaøo trong loàng kính sau khi söû duïng. 

Ñeäm ñöôïc thieát keá vôùi nhöõng ñöôøng cong oâm theo cô theå giuùp baûo veä xöông coät 
soáng cho treû. 

Taùc giaû: Phaïm Thò Haø Lieân 
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Baøi toaùn kyø naøy: 

BTSK nhaän ñöôïc thö cuûa baïn longconut@ymail.com noùi veà nhöõng böùc xuùc trong moät laàn ñi 
mua haøng. Nhaän thaáy nhöõng böùc xuùc naøy coù theå laøm tình huoáng thaûo luaän cho muïc BAØI 
TOAÙN KYØ NAØY, Ban bieân taäp BTSK xin giôùi thieäu vôùi caùc baïn hoïc vieân TSK.  

“Ngaøy 6-12-2009, toâi ñeán Metro Bình Phuù mua haøng vôùi hy voïng ñöôïc giaûm 100.000ñ nhö 
thö môøi (xem baûn ñính keøm) vì toâi cuõng coù theû mua haøng Metro. Sau khi chaát ñaày xe vôùi 
nhöõng thöù caàn mua, taïi quaày thu ngaân, coâ nhaân vieân ñeà nghò toâi qua quaày khaùch haøng ñieàu 
chænh teân vaø maõ soá khaùch haøng cho truøng vôùi teân vaø maõ soá khaùch haøng trong thö môøi. Nghó 
raèng, theû cuûa toâi cuøng ñòa chæ vôùi thö môøi, cuøng coâng ty vaø muïc ñích cuûa thö môøi laø loâi keùo 
nhöõng khaùch haøng tröôùc kia ñaõ töøng mua haøng ôû Metro Bình Phuù trôû laïi mua haøng (maø toâi 
cuõng thuoäc loaïi khaùch haøng naøy) neân toâi vui veû thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa coâ nhaân vieân thu 
ngaân. Khi ra quaày khaùch haøng, nhaân vieân baûo veä ñeà nghò ñi voøng cöûa khaùc ñeå ñeán quaày 
khaùch haøng. Maëc duø choã toâi ñöùng vaø quaày khaùch haøng chæ caùch coù 1m nhöng nhaân vieân baûo 
veä nhaát ñònh khoâng cho qua, vì theá, toâi phaûi ñi voøng qua cöûa khaùc ñeå ñeán quaày khaùch haøng 
(quaõng ñöôøng naøy khoaûng 40m). Taïi ñaây, nhaân vieân quaày khaùch haøng ñeà nghò veà nhaø mang 
theû khaùch haøng truøng vôùi teân khaùch haøng coù trong thö môøi ñeán mua haøng. Saün ñang böïc 
trong vieäc phaûi ñi voøng, toâi boû veà nhaø luoân. Veà nhaø, keå cho choàng nghe, oâng aáy khoâng 
nhöõng khoâng beânh toâi maø coøn noùi: “Trong vieäc naøy, loãi thuoäc veà em vì em ñaõ khoâng ñoïc kyõ 
nhöõng yeâu caàu caàn coù khi muoán ñöôïc giaûm 100.000ñ. Tham 100.000ñ laøm gì ñeå khoå vaøo 
thaân!”. 

Caâu noùi “tham 100.000ñ” khieán toâi töùc oâng aáy moät maø töùc Metro Bình Phuù ba, vì maáy lyù do 
sau: 

- Giaù cuûa Metro ñaâu coù reû hôn caùc sieâu thò khaùc. Chöa keå nhöõng dòch vuï khuyeán maõi 
khaùc: chaúng haïn mua haøng ôû Lotte Mart, treân 200.000ñ ngöôøi ta coøn mang veà taän 
nhaø, coøn ôû Metro laøm gì coù. Mua haøng treân 200.000ñ coøn ñöôïc moät phieáu röûa xe 
mieãn phí, coøn ôû Metro laøm gì coù… neáu khoâng giaûm 100.000ñ thì taïi sao toâi phaûi mua 
haøng ôû Metro? 

- Toâi khoâng phaûi giaùm ñoác coâng ty (Thö môøi göûi cho Hoaøng Minh Tieán, laø giaùm ñoác 
coâng ty) nhöng choàng toâi laø chuû tòch hoäi ñoàng thaønh vieân, chaúng leõ keùm giaùm ñoác aø? 

- Metro muoán khaùch haøng trôû laïi mua haøng cuûa Metro, vaäy toâi khoâng phaûi laø khaùch 
haøng sao? 

Vaø chaéc caùc baïn ñoaùn ñöôïc toâi ñaõ laøm gì vôùi theû mua haøng cuûa Metro”. 

 

Giaû söû anh (chò) laø ngöôøi chòu traùch nhieäm trong vieäc trieån khai keá hoaïch loâi keùo 
khaùch haøng trôû laïi vôùi dòch vuï cuûa doanh nghieäp, theo anh (chò), vaán ñeà naøy coù 
caàn giaûi quyeát khoâng? Neáu caàn thì baét ñaàu töø ñaâu? Lôøi giaûi naøo cho vaán ñeà caàn 
giaûi quyeát? 
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