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ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU 
(45 tiết) 

GV: Hồ Thị Quỳnh Sa 

Email: quynhsa83@yahoo.com 
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Nguyên tắc làm việc của chúng ta 

 Đi học đúng giờ, có mặt 80% số buổi 

 Tham gia tích cực và nhiệt tình, lắng nghe 

mọi người 

 Đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm - 

Hỏi lại những gì chưa rõ 

 Đặt điện thoại ở chế độ rung 

 Chuẩn bị dụng cụ – làm bài tập đầy đủ  
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Kiểm tra – đánh giá 

 Đánh giá cá nhân 

 Điểm chuyên cần: 10% 

 Điểm bài thi giữa kỳ: 20% 

 Điểm bài thi cuối học kỳ: 70% 

 Dụng cụ cần chuẩn bị 

 Bút chì, thước thẳng, thước dây, gôm. 

 Giấy đồ thị mm, khổ A0: 1 tờ / 1 sinh viên  

 Giấy làm mô hình con da và mô hình vật liệu 

 Máy tính 



  Để học tốt môn học này chúng ta cần phải 

có các kiến thức về: 

- Nguyên phụ liệu ngành giày 

- Thiết kế giày căn bản 

- Kỹ thuật cắt 

Điều kiện tiên quyết 
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Nội dung 

Phương pháp tính định mức phụ liệu 

Tính định mức nguyên liệu theo pp từng loại vật liệu  

Tính định mức nguyên liệu theo pp tổng hợp 

Danh mục vật tư cho định mức nguyên liệu 

Tổng quan về định mức nguyên liệu 

Quy trình tính định mức – bài tập 
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Chương 1: Tổng quan về định 
mức nguyên liệu 

Mục tiêu 

Giúp chúng ta trả lời các câu hỏi sau: 

1. Định mức nguyên liệu là gì? 

2. Tại sao phải tính định mức nguyên liệu? 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tính định 

mức nguyên liệu? 

4. Các phương pháp nào dùng để tính định 

mức nguyên liệu? 
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Chương 1: Tổng quan về định 
mức nguyên liệu 

Nội dung 

1.1  Khái niệm về định mức nguyên liệu. 

1.2 Mục đích của việc tính định mức nguyên 

liệu. 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức 

nguyên liệu. 

1.4 Giới thiệu các phương pháp tính định 

mức nguyên liệu. 
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1.1 Khái niệm 

1. Định nghĩa 

Định mức nguyên liệu: là các phương 
pháp xác định lượng vật liệu cần thiết đủ 
làm một sản phẩm cho các chất liệu khác 
nhau. 
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2. Thành phần của định mức 

 

          A  = T  +  P  

 

A : Định mức toàn bộ  

T : diện tích tinh, là lượng vật liệu cấu tạo nên sản phẩm 

P : phế liệu, là phần vật liệu sẽ hao phí trong quá trình cắt 

 

 

1.1 Khái niệm 



Diện tích tinh Phế liệu 

1. 1 Khái niệm 
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1.2 Mục đích  

 Chi phí sản xuất trực tiếp: 

- Nguyên phụ liệu 

- Lương công nhân trực tiếp 

- Các khoản chi theo lương 

- Năng lượng, nhiên liệu 

- Khấu hao máy móc thiết bị 

 Chi phí quản lý: 

- Quản lý xí nghiệp 

- Quản lý phân xưởng 

- Quản lý ngoài sản xuất 

 

1. Tính giá thành sản phẩm: 

 Giá thành sản phẩm bao gồm: 
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2. Cân đối nhu cầu vật tư: 

   chúng ta có thể lên nhu cầu chiết tính vật tư từ việc 

tính định mức 

 

1.2 Mục đích  
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1.2 Mục đích  

Ví dụ:2 cách xếp chặt khác nhau của chi 

tiết pho hậu 

3. Tối ưu hóa sản phẩm: 
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Ví dụ 2: 

Ghép 

dao 

chặt 

1.2 Mục đích  
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Ví dụ 2 (tt) 

Ghép dao chặt đối với các chi tiết nhỏ 

1.2 Mục đích  
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Ví dụ 3: 

Tách 

dao 

chặt 

1.2 Mục đích  
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4. Đánh giá hiệu suất sử dụng vật tư của người 

thợ chặt 
 

 

 

1.2 Mục đích  
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1.   Nguyên vật liệu 

  Hình dạng, kích thước  

   

* Ví dụ: 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  
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  Chất lượng nguyên vật liệu 

 

 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  



   Chiều đàn hồi của (chiều bai dãn) 
nguyên vật liệu 
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1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  



Phần mặt 

Phần lót 

dãn 
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Không dãn 

Chiều đàn hồi trên vật liệu và trên giày 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  
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2.  Mẫu – Phương pháp thiết kế 

  Mẫu là yếu tố ảnh hưởng đến định mức nguyên liệu 

bởi vì mỗi mẫu đều có cở size số, số lượng, hình dáng và 

diện tích các chi tiết khác nhau 

 

Ví 

dụ 

1 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  
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 Với 2 phương pháp thiết kế khác nhau này chúng ta sẽ 

có định mức nguyên liệu khác nhau. 

* Ví dụ: 

Cách 1 Cách 2 

  Phương pháp thiết kế 

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  
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Mức độ quan trọng của các 

chi tiết giày giảm dần từ 1 

đến 6  

A 

B 

C C 

E E 

E E 

D 

Mức độ tốt của da giảm dần 

từ A đến D  

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng  
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Cách 1: Phương pháp tổng hợp.   

 Tính diện tích lý thuyết 

              Phương pháp hình bình hành 

              Phương pháp giấy đồ thị 

 Tính định mức cơ bản 

 Tính định mức thực tế 

1.4 Giới thiệu phương pháp tính 
định mức nguyên liệu  
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 Cách 2: Phương pháp tính theo loại vật 

liệu 

Tính định mức da 

 

Tính định mức vật liệu cuộn 

 

Tính định mức vật liệu tấm 

 

Tính định mức đồng bộ 

1.4 Giới thiệu phương pháp tính 
định mức nguyên liệu  
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Mục tiêu 

  Kiến thức: 

       Biết được các nhóm vật tư trên giày cần 

lập danh mục cho việc tính định mức. 

  Kỹ năng:  

        Lập được danh mục vật tư cho mẫu giày 

bất kỳ. 

Chương 2: Danh mục vật tư 
cho định mức nguyên liệu 
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Chương 2: Danh mục vật tư 
cho định mức nguyên liệu 

Nội dung 

2.1 Giới thiệu chung về các loại vật tư. 

2.2 Vật tư da. 

2.3 Vật liệu tổng hợp – vải 

2.4 Vật liệu xốp – pho 

2.5 Phụ liệu 

2.6 Vật liệu đế 

2.7 Keo – hóa chất 

2.8 Bao bì – đóng gói 
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1.  Các nhóm vật tư  

 Nhóm vật tư da (Leather) 

 Nhóm vật tư giả da (Synthetic) 

 Nhóm vật tư dệt (Woven) 

 Nhóm vật tư sợi không dệt  (Non-woven) 

 Nhóm vật tư xốp (Sponge & Foam) 

 Nhóm vật tư pho mũi, pho gót (Toe puff, inner 
counter) 

2.1 
Giới thiệu chung về các loại vật tư 
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 Nhóm “phụ liệu” (Upper sub-components) 

 Nhóm vật tư ở phần đế (Bottom Unit) 

 Nhóm keo, hóa chất (C&C) 

 Nhóm cao su, hóa chất dùng sản xuất đế 

giày (outsole compound) 

 Nhóm vật tư bao bì đóng gói (Packing & 

labeling components) 

 

2.1 
Giới thiệu chung về các loại vật tư 
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 Dạng cuộn 

 Chiều rộng 

 Độ dầy 

 Chiều dài cuộn vật tư 

 

  Dạng tấm 

 Kích thước của tấm 

 Độ dầy 

 Độ cứng 

 

 
 Dạng ống (Spool)  

 Quy cách sợi 

 Chiều dài sợi trong 

ống 

 

 

 Dạng định hình 

 Chân phải, chân trái 

 Độ khít so với rập 

 

 

2.  Quy cách vật tư 

2.1 
Giới thiệu chung về các loại vật tư 
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3.  Các nhóm vật tư trên giày 

   a. Vật tư mũ giày 

 Da tự nhiên: da mặt cật, da nhung, da 

lộn, da sơn. 

 Giả da: giả da PVC, giả da PU, giả da 

không vải 

 Vải: jean, bạt, mesh 

2.1 
Giới thiệu chung về các loại vật tư 
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    b. Vật tư đế 

 Da, PVC, PU, phylon, EVA, cao su, TPR 

 Đế tẩy, gót, đệm gót,… 

    c. Phụ liệu 

 Nước xử lý, keo, chỉ,  

 Xi, dây buộc, que chống,… 

 Pho cứng, pho mềm, vải lót 

 Tem size, nhãn mác, hộp đựng, giấy lót… 

2.1 
Giới thiệu chung về các loại vật tư 
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 Các loại da được thuộc bằng muối 

chrome.  

 Độ dày của da phụ thuộc chủng loài 

động vật, chế độ dinh dưỡng, điều kiện 

sống, giới tính cũng như tuổi.  

2.2 Vật tư da 
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 Độ dày khác nhau tùy vào yêu cầu của 

mỗi sản phẩm nên các cơ sở thuộc da 

phải chẻ tấm da thành nhiều lớp để 

cung cấp các loại da có độ dày theo yêu 

cầu. 

2.2 Vật tư da 
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 Các loại da như da bê, da dê, da cừu 

không cần chẻ, được sử dụng nguyên độ 

dày của chúng.  

 Mặt cật của da chẻ (sau đó) được hoàn 

thiện bằng các lớp nhuộm, phủ để hoàn 

thiện vẻ ngoài.  

 

2.2 Vật tư da 
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 Một tỉ lệ rất lớn da đến với người thuộc 

da đã có rất nhiều khiếm khuyết như 

các loại sẹo do roi quất, do hàng rào, do 

côn trùng đốt …  

 

2.2 Vật tư da 
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 Người ta cố gắng loại bỏ hoặc làm giảm 

đi các khiếm khuyết này bằng cách mài 

(ít hay nhiều tùy vào chất lượng bề mặt) 

trên mặt cật để lấy đi các dấu trên bề 

mặt da.  

2.2 Vật tư da 
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 Sau đó chúng được hoàn tất thường là 

các resin, thông dụng nhất là acrylic 

resins.  

 Da có chất lượng bề mặt tốt nhất được 

phủ một lớp hoàn tất trong suốt aniline 

hoặc semi aniline để da có vẻ ngoài 

hoàn toàn tự nhiên, có thể thấy toàn bộ 

vân da. 

 

2.2 Vật tư da 
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 Nếu bề mặt da không quá xấu, chỉ cần 

phủ một lớp sơn mờ, mỏng. Người ta 

hay gọi là da pigment. 

2.2 Vật tư da 
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 Da bóng (Patent leather): da có bề mặt 

kém chất lượng hơn, sau khi mài được 

phủ một sơn bóng, dày. Đây là một loại 

da được ưa thích do bởi vẻ ngoài bóng 

loáng của nó, dễ chăm sóc, lớp phủ có 

thể làm sạch dễ dàng. 

2.2 Vật tư da 
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 Da chẻ (Split leather) là loại da ruột, sau 

khi chẻ được thuộc chrome. Những loại 

da chẻ có chất lượng tốt có thể được 

dùng làm mũ giày. Nhưng thông thường 

chúng được dùng để làm lớp lót. 

 

2.2 Vật tư da 
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1. Vật liệu tổng hợp (giả da) 

 Loại có lớp nền (backing) phủ PU/ PVC 

 Loại không có lớp nền 

 

2. Nhóm vật liệu dệt 

 Dệt từ sợi tự nhiên: Cotton, đay, gai, lanh 

 Dệt từ sợi tổng hợp hoặc pha giữa sợi tự nhiên và 
sợi tổng hợp: Mesh, Jersy, Lycra, Spandex, Cosmo, 
Nylon, Satin 

 

 

 

2.3 Vật liệu tổng hợp – vải 
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 Nhóm vải dệt thoi, đa dạng về chất liệu, 

màu sắc, kết cấu. Thường được ứng dụng 

làm mũ giày thể thao và mũ giày vải.  

 Nhóm vải dệt kim (tricot), đa dạng về 

chất liệu, màu sắc, phương pháp 

dệt…thường được sử dụng làm lót trong 

giày. 

 

2.3 Vật liệu tổng hợp – vải 
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3. Nhóm vải không dệt 

       Chất liệu và phương pháp chế tạo đa dạng, đáp 

ứng được các yêu cầu đặc biệt vải chịu nhiệt (có 

thể chịu tới 1000 độ C), màng bán thấm 

 Non woven 

 Supper stuff 

 Merabone 

 Thinsulate 

 

2.3 Vật liệu tổng hợp – vải 
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5. Nhóm vật liệu xốp 

 PU Foam 

 Latex Foam 

 EVA Foam 

6. Nhóm vật liệu pho  

 Pho nhiệt 

 Pho xăng 

2.4 Vật liệu xốp - pho 
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  Chỉ (chỉ may, chỉ thêu) 

  Thun (Elastic) 

  Băng dính (Velcro fastener) 

  Dây kéo (Zip) 

  Dây giày (lace) 

  Ô dê (eyelet) 

2.5 Phụ liệu 
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  Hạt trang trí (Sequins) 

  Logo Đúc (moulded logo) 

  Khoen, khóa, xích (rings, buckle and 

Chains) 

  Tem dệt (woven label) 

  Đèn điện tử (Chip light) 

  Phụ liệu khác... 

2.5 Phụ liệu 
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  Lót tẩy (Sock) 

  Đệm lót tẩy (Sock foam) 

  U tẩy (Arch Cookie) 

  Lót tẩy đúc (Cup-insole) 

  Tẩy (insole board, in-sock, Shank) 

  Sắt tẩy (Shank Iron) 

  Xiệp tẩy (insole insert) 

2.6 Vật liệu đế 
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  Dây viền đế (Welting) 

  Dây viền đế giày vulcanized (Foxing) 

  Đế giữa, đế cách nước (Mid-sole, 

Wedge) 

  Đế ngòai (outsole) 

  Gót (Heel), miếng đệm gót (Top lift), đinh 

đóng gót (Heel nail) 

  Đệm khí (Airbag) 

  Đệm tổ ong (Hexcell) 

2.5 Vật liệu đế 
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 Các lọai keo (Bond, Glue, Adhesive, Latex) 

 Các lọai dung môi pha keo, pha sơn và vệ 

sinh giày (solven) 

 Chất xử lý bề mặt 

 Các lọai nước rửa (Primer) 

 Chất đóng rắn (Hardener) 

2.7 Keo – hóa chất 
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 Sơn, mực in (Paint, Ink) 

 Hóa chất chống mốc (Anti Microbal) 

 Sáp (wax/ parafin) 

 Hóa chất dùng để sửa, làm đẹp giày: xi 

đánh giày, các loại hóa chất phun để trau 

chuốt bề mặt da (BA 809, BA 897…) 

2.7 Keo – hóa chất 
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 Tem chữ, tem số: tem hiệu, tem size, tem giá 
(price label), tem mã số (article number), tem bảo 
quản (Care label), bảo hành (Waranty label), tem 
quảng cáo...  

 Tem logo 

 Tem barcode 

 Tem SKU (Stock Keep Unit) 

 Tem vật tư (Pictogram/ composition label) 

 Tem chống trộm (Security Label, Security pak) 

 

2.8 Bao bì – đóng gói 
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 Hộp, túi nilon (polybag), thùng. 

 Giấy gói, giấy nhét, rập nâng, đũa chống 

giày, kẹp quai sandal… 

 Gói chống ẩm (silica bag, Micro-pak) 

 Tem (label, mark) 

2.8 Bao bì – đóng gói 
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Vị trí tem: 

 Tem dán, cài trên giày 

 Thẻ treo giày 

 Tem trên hộp, polybag 

 Tem Thùng 

2.8 Bao bì – đóng gói 
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Bài tập số 1 

Hãy lập danh mục vật tư cho mẫu giày nữ 

sau: 

 

 

 
Danh mục vật tư 
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Bài tập số 2 

Hãy lập danh mục vật tư cho mẫu giày nam 

sau: 

 

 

Danh mục vật tư 
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Bài tập số 3 

Hãy lập danh mục vật tư cho mẫu giày vải 

sau: 

 

 

 
Danh mục vật tư 



Chương 3: Tính định mức nguyên liệu 
theo phương pháp tổng hợp 

Mục tiêu: 

  Kiến thức: 

       Biết cách tính định mức cho các loại 

nguyên liệu khác nhau theo phương pháp 

tổng hợp. 

  Kỹ năng:  

        Tính được định mức nguyên liệu cho 

mẫu giày bất kỳ. 
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     Nội dung 

3.1 Tính diện tích lý thuyết 

              Phương pháp hình bình hành 

              Phương pháp giấy đồ thị 

3.2 Tính định mức cơ bản 

3.3 Tính định mức thực tế 

Chương 3: Tính định mức nguyên liệu theo 
phương pháp tổng hợp 
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3.1 Tính diện tích lý thuyết 

 Diện tích lý thuyết (S.lt): 

Là diện tích của một chi tiết hoặc tổng 
diện tích của các chi tiết có tính toán theo 
sự xếp chặt 

 Xếp chặt: phương pháp xếp các chi tiết 
gần nhau tối đa và đúng kỹ thuật để giảm 
thiểu sự dư thừa vật tư 
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 Có nhiều phương pháp để tính diện tích lý 
thuyết của rập nhưng phổ biến nhất hiện nay là 
2 phương pháp sau: 

- Phương pháp hình bình hành: tính 1 lần 1 
chi tiết 

- Phương pháp giấy đồ thị: tính 1 lần cho 
tổng diện tích các chi tiết cùng loại vật liệu. 

 

 

3.1 Tính diện tích lý thuyết 
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1.  Phương pháp hình bình hành 

 

   Phương pháp này thường sử dụng để 

tính diện tích của từng chi tiết riêng lẻ sau 

đó cộng lại để tìm tổng diện tích. 

 

   Chỉ xoay rập, không lật rập. 

 

3.1 Tính diện tích lý thuyết 
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Phương pháp hình bình hành  

 

3.1 Tính diện tích lý thuyết 
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Phương pháp hình bình hành  

 

- D.tích lý thuyết của 1 chi tiết = d.tích hbh / 2  

3.1 Tính diện tích lý thuyết 
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2.  Phương pháp giấy đồ thị 

 

  Các chi tiết cùng loại vật liệu thì tính cùng 1 lần 

để tìm tổng diện tích. 

 

  Gồm có 3 bước. 

 

 

 

 

3.1 Tính diện tích lý thuyết 
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Phương pháp giấy đồ thị  

3.1 Tính diện tích lý thuyết 

Bước 
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 Diện tích định mức cơ bản > diện tích lý 

thuyết 

 Định mức cơ bản phụ thuộc vào các yếu tố 

sau: 

 Hao hụt ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên / phế 

liệu trong quá trình cắt 

 Kích thước của vật liệu 

 Size  

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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S.cb: diện tích định mức cơ bản 

       S.cb = S.lt * Ku * Kt * Cp 

 S.lt  

 Ku: hệ số hao hụt trong sử dụng  

 Kt: hệ số do ảnh hưởng kích thước con da 

/ vật liệu 

 Cp: hệ số do ảnh hưởng của size 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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Ku: hệ số hao hụt trong sử dụng  

Ku chỉ phụ thuộc vào diện tích lý thuyết 

và giống nhau cho vật tư da và vật tư cuộn 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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Ku: hệ số hao hụt trong sử dụng  

Ku dao động từ 1,06  1,34, tùy theo diện tích 

trung bình của mỗi chi tiết 

Để tra bảng hệ số Ku, cần biết diện tích trung 

bình của mỗi chi tiết 

 S.tb: diện tích trung bình của mỗi chi tiết (tính 

bằng cm²) = S.lt / số lượng chi tiết 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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     Kt hệ số liên quan đến kích thước của 
con da / tấm vật tư 

 Mức tiết kiệm nguyên liệu sẽ khác nhau 
khi sử dụng 

 con da lớn hay nhỏ  

 vật tư có khổ - chiều rộng lớn hay nhỏ 

 được đặc trưng bởi hệ số Kt 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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       Kt hệ số liên quan đến kích thước của con 
da / tấm vật tư 

 Kt dao động từ 1,48 đến 1 

 Để tra hệ số Kt, cần biết  

 Kích thước trung bình của lô vật tư 

 Diện tích trung bình của mỗi chi tiết (S.tb) 

 Số lượng chi tiết (N.ct) = kích thước TB 
của lô vật tư / S.tb 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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 Diện tích con da  

 Bê : 1 - 2,5 m²  

 Bò : 1 - 5 m² 

 Trâu : 1 – 5 m² 

 Cừu : max 1m² 

 Dê : max 0,8 m² 

 Heo : max 1,5 m² 

  Diện tích vật liệu 

cuộn = 1m X khổ 

ngang của vật liệu 

  Diên tích vật liệu 

tấm = chiều dài X 

chiều rộng 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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Cp: hệ số do ảnh hưởng của size  

 Thông thường, tính định mức vật tư dựa 

trên size trung bình của lô hàng 

 Dùng bảng tra để biết hệ số Cp  

 Cp giữa các size dao động trong khoảng 

0,2 đến 0,4 % 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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Bài tập 3a  

Cho biết 

 Model sản xuất: giày Derby nam 

 S.lt lớp ngoài = 1600 cm²/đôi, tính bằng phương 
pháp giấy đồ thị 

 Size trung bình: 41 

 Tổng số các chi tiết: 6 chi tiết  

 Diện tích  trung bình của con da : 2,15 m² 

Yêu cầu: Tính định mức cơ bản của mẫu 

3.2  
Tính diện tích định mức cơ bản 
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Để tính Fu, cần: 

  Giao cho thợ chặt có trình độ trung bình / mặt 

bằng chung 

 

  Thường xuyên theo dõi, điều chỉnh để có hệ số 

Fu phù hợp với thực tế  tính định mức đúng 

 

  Fu thường dao động trong khoảng 5 – 10% 

(Fu = 0,05 – 0,10) 

 

 

3.3 Tính định mức thực tế 
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CT tính Fu: 

3.3 Tính định mức thực tế 



Chú ý:  

  Đơn vị tính định mức da là dm² / đôi 
hoặc sf/đôi, (1sf = 9.290304 dm² = 
3.048*3.048dm)  

 Đơn vị tính định mức theo thước tới 
m/đôi hoặc yard/đôi (1yard = 0.9144m). 

 Đơn vị tính định mức theo tấm là tấm/ 
đôi 

3.3 Tính định mức thực tế 
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Bài tập 3c : 

      Tiếp theo bài tập 3a   

Tính định mức thực tế của mẫu giày derby 

trên khi chặt 30 đôi. Với tổng diện tích da 

cung cấp cho thợ chặt là 8,540 m², sau khi 

chặt người thợ chặt trả lại 2,296 m². 

3.3 Tính định mức thực tế 
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Chương 4:  
Tính định mức nguyên liệu bằng phương 
pháp tính theo loại vật liệu 

Mục tiêu: 

  Kiến thức: 

       Biết cách tính định mức cho các loại 

nguyên liệu khác nhau bằng phương pháp 

tính theo loại vật liệu. 

  Kỹ năng:  

        Tính được định mức nguyên liệu cho 

mẫu giày bất kỳ. 
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Nội dung 

4.1  Định mức da 

4.2  Định mức vật liệu cuộn 

4.3  Định mức vật liệu tấm 

4.4  Định mức đồng bộ 

Chương 4:  
Tính định mức nguyên liệu bằng phương 
pháp tính theo loại vật liệu 
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1. Các khái niệm 

a.  Hệ số sử dụng vật liệu 

M% cho ta biết tỷ lệ  vật liệu hữu dụng, cấu 

thành sản phẩm so với toàn bộ vật liệu cần 

dùng.  

4.1 Định mức da 
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b. Tỷ lệ phế liệu 

    PA % là tỷ lệ phế liệu so với định mức toàn bộ, 

con số này cho ta thấy với số vật liệu sử dụng 

cho mã hàng thì số vật liệu bỏ đi là bao nhiêu. 

4.1 Định mức da 



85 

PT % là tỷ lệ phế liệu so với vật liệu tinh cấu 

thành sản phẩm, con số này cho ta biết một mã 

hàng cần thêm bao nhiêu vật liệu cho phế liệu. 

Tỷ lệ phế liệu 

4.1 Định mức da 
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  2.  Phương pháp tính định mức da  

  Đặc điểm của da:  

   Có hình dạng, kích thước của mỗi tấm da thay 

đổi. 

   Đơn vị tính định mức dm² / đôi hoặc sf/đôi, (1sf = 

9.290304 dm² = 3.048*3.048dm). 

   Nguyên tắc tính là tìm tỷ lệ phế liệu PT% của mã 

giày, từ đó suy ra định mức toàn bộ. 

  Kết quả lấy 2 số lẻ. 

  Cách làm: tính các chi tiết cùng một lúc. 

4.1 Định mức da 
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 Bài tập 4a: Tính định mức cho mẫu giày derby, cho biết: 

    Tấm da có diện tích S = 11 500 cm², vẽ được số đôi như sau: 

•   Mũi   18 miếng  x  diện tích tinh 180 cm² =  3240 cm² 

 

•   Thân  38 miếng  x diện tích tinh  150 cm² =  5700 cm² (dư 2 chi 

tiết) 

 

•    Hậu  18 miếng  x   diện tích tinh 15 cm² =   270 cm² 

 

•    Lưỡi gà 18 miếng   x  diện tích tinh 30 cm² =   540 cm² 

4.1 Định mức da 
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     Đặc điểm của vật liệu cuộn: 

   Có khổ ngang cố định, mép thẳng. 

   Đơn vị tính định mức theo thước tới m/đôi 

hoặc yard/đôi (1yard = 0.9144m). 

   Nguyên tắc tính là tìm định mức cho từng 

chi tiết, sau đó cộng lại để suy ra định mức 

toàn bộ. 

   Kết quả lấy 4 số lẻ. 

 

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 1: Chuẩn bị 

- Rập của tất cả các chi tiết. 

- Mô hình  hoặc vật liệu để khảo sát  

   Yêu cầu: 

-  Kiểm tra tình trạng rập. 

-  Vật liệu có chiều dài 1m, hoặc giấy mộc đúng 

khổ vật liệu dài 1m, khổ ngang bằng khổ của 

vật liệu. 

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 2: Vẽ khảo sát 

- Vẽ một chi tiết lên vật liệu (hoặc mô hình)  

   Yêu cầu: 

-  Vẽ đúng kỹ thuật, có hàng, có chu kỳ, tối 

thiểu 2 chu kỳ.  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 3: Tính số chi tiết vẽ được trên 1 chu kỳ 

Dùng công thức: 

 

 

 

- Kvl là khổ ngang vật liệu. 

- Kct là khổ ngang đo các chi tiết vẽ được trong 

1 chu kỳ 

- m là số chi tiết nguyên vẽ được trong 1 chu kỳ  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Cách đo định mức 

K vl 
K c t 

Hck Lẻ 

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 4: Tính số chu kỳ vẽ được trên 1m tới 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

- Hck độ cao đo một chu kỳ (cm)  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 5: Tính số chi tiết vẽ được trên 1m tới 

Dùng công thức: 

 

                           Qm = Qck x c  

 

 

  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 6: Tính số đôi vẽ được trên 1m tới 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

- Qct là số miếng của chi tiết trong một đôi.  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 7: Tính định mức cho chi tiết Ai 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

- Kết quả lấy 4 số lẻ  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bước 8: Tính định mức cho các chi tiết còn lại 

Thực hiện các bước 2 – 7 cho các chi tiết còn 

lại của mã giày rồi cộng lại theo công thức: 

             A = A1 + A2 … + An  

 

- Kết quả lấy 4 số lẻ  

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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Bài tập 4b: 

    Vải khổ 140cm, xếp một chu kỳ được 6 chi tiết 

mũi, đo khổ ngang của 6 chi tiết này là 132 cm. 

Chiều cao giữa 2 chu kỳ là 17cm.  

Hãy tính định mức  cho chi tiết mũi này. 

4.2 Định mức vật liệu cuộn 
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  Đặc điểm của vật liệu tấm: 

  Có khổ ngang và dọc cố định, mép thẳng.  

  Đơn vị tính định mức theo tấm/đôi. 

  Nguyên tắc tính là tìm định mức cho từng 

chi tiết, sau   đó cộng lại để suy ra định mức 

toàn bộ. 

  Kết quả lấy 4 số lẻ. 

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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 Bước 1: Chuẩn bị 

- Rập của tất cả các chi tiết. 

- Vật liệu hoặc mô hình vật liệu để khảo sát. 

  Yêu cầu: 

- Kiểm tra tình trạng rập. 

-  Mô hình vật liệu là giấy mộc đúng khổ vật liệu 

dài và rộng  

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 2: Vẽ khảo sát 

- Vẽ một chi tiết lên vật liệu (hoặc mô hình)  

  Yêu cầu: 

- Vẽ đúng kỹ thuật, có hàng, có chu kỳ, tối thiểu 

2 chu kỳ. 

* Vẽ hàng ngang theo cạnh ngắn. 

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 3: Tính số chi tiết vẽ được trên 1 chu kỳ 

Dùng công thức:  

 

 

 

- R là cạnh ngắn của tấm 

- Kct là khổ ngang đo các chi tiết vẽ được trong 1 

chu kỳ 

- m số chi tiết nguyên vẽ được trong 1 chu kỳ  

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 4: Tính số chu kỳ vẽ được trên 1 tấm 

Dùng công thức:  

 

 

- D là cạnh dài của tấm vật liệu 

- Hck độ cao đo một chu kỳ (cm)  

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 5: Tính số chi tiết vẽ được trên 1 tấm 

Dùng công thức:  

 

                   Qt = Qck x c  

 

 

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 6: Tính số đôi vẽ được trên 1 tấm 

Dùng công thức:  

 

 

 

Qct là số miếng của chi tiết trong một đôi                     

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 7: Tính định mức cho chi tiết Ai 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

- Kết quả lấy 4 số lẻ  

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bước 8: Tính định mức cho các chi tiết còn lại 

Thực hiện các bước 2 – 7 cho các chi tiết còn 

lại của mã giày rồi cộng lại theo công thức: 

             A = A1 + A2 … + An  

 

 

- Kết quả lấy 4 số lẻ  

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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Bài tập 4c:  

   Tấm giấy Texon khổ 154cm x 92cm, xếp 

một chu kỳ được 12 chi tiết đế trung, đo khổ 

ngang của 12 chi tiết này là 87 cm. Chiều cao 

giữa 2 chu kỳ là 24cm.  

Hãy tính định mức cho chi tiết đế trung. 

4.3 Định mức vật liệu tấm 
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     Định mức đồng bộ 

     Là cách tính lượng vật liệu cho cả mã 

hàng mà trong đó số đôi trong các ni số 

không giống nhau. 

 

4.4 Định mức đồng bộ 
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Bước 1: Tính ni số trung bình 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

 

- Ni  là các ni số trong mã hàng 

- mi  là số lượng đôi của mỗi ni  

4.4 Định mức đồng bộ 
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Bước 2: Tính ni số trung bình 

Dùng công thức: 

 

 

 

 

 

- Ao  là định mức của ni gốc, đã có 

- Ntb  là ni trung bình của mã hàng, 

- No  là ni gốc, dùng để tính định mức 

4.4 Định mức đồng bộ 
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Ví dụ ta có mã hàng sau:  

  

        Size      35       36      37     38     39  

        Đôi      150     150    200   150    50   

 

      Và định mức đã tính cho ni 36 là 16dm² 
 da/đôi. 

     Hãy tính lượng vật tư cần dùng cho  cả mã hàng.   

4.4 Định mức đồng bộ 



 Chương 5: Phương pháp 
tính định mức phụ liệu 

Mục tiêu 

  Kiến thức: 

       Biết cách tính định mức cho các loại phụ 

liệu khác nhau. 

  Kỹ năng:  

        Tính được định mức phụ liệu cho  mẫu 

giày bất kỳ. 
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 Chương 5: Phương pháp 
tính định mức phụ liệu 

Nội dung 

5.1  Định mức chỉ 

5.2  Định mức keo – hóa chất 

5.3  Định mức các loại dây dệt 

5.4  Định mức các phụ liệu tính theo đôi 
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1. Phương pháp xác định trực tiếp  

 Tháo chỉ đã may trên 1 sản phẩm, đo chiều dài chỉ 

tổng cộng  định mức chỉ cho 1 sản phẩm  

 Cung cấp cho người thợ may có tay nghề trung 

bình 1 cuộn chỉ đã đo chiều dài. Sau khi may xong, 

đo lại phần chỉ còn dư từ đó tính ra phần chỉ đã sử 

dụng. 

 Phương pháp này không chính xác do độ dãn của 

chỉ khi may 

5.1 Định mức chỉ 
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2. Phương pháp tính toán  

 Theo hình dạng hình học của mũi 
may  công thức tính định mức chỉ 
cho các đường may theo mũi may 

 Mũi may thắt nút 

 Mũi may zigzag 

 Khâu tay 

5.1 Định mức chỉ 
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 Thường sử dụng mũi may thắt nút để 
may giày  bền chắc 

 

   Nguyên liệu 

lớp lót 

 

Nguyên liệu  

lớp ngoài 
Chỉ trên, chỉ kim 

Chỉ dưới, chỉ suốt 

5.1 Định mức chỉ 
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 Phương pháp tính định mức theo hệ số 
tiêu hao: 

    Chiều dài chỉ may của 1cm đường may 
được gọi là “hệ số chỉ may” 

 Hệ số chỉ trên luôn luôn lớn hơn hệ số 
chỉ dưới 

 Hệ số chỉ may may phụ thuộc vào độ 
dày của vật liệu và mật độ mũi may  

 

 

5.1 Định mức chỉ 
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L chỉ may = { L đường may x Δ chỉ may } + 10cm 

5.1 Định mức chỉ 
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Ví dụ: tính  chiều dài chỉ trên và chỉ dưới biết: 

 

 Chiều dài đường may là 15cm 

 Mật độ mũi may 4 mũi / cm 

 Vật tư lớp ngoài dày 2 mm 

 Vật tư lớp lót dày 1,5 mm 

 Đường kính chỉ trên : 1,2 mm 

 Đường kính chỉ dưới 1 mm 

5.1 Định mức chỉ 
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 Keo gồm có các loại keo dán mũ giày (dán 

định vị mép nối, dán các chi tiết trang trí, 

gấp mép, dán lót tẩy vào giày…); keo dán 

đế.  

 Các loại hóa chất xử lý keo, xử lý bề mặt, 

nước vệ sinh, mực in, hóa chất phun bảo 

quản bề mặt da… 

5.2 Định mức keo – hóa chất  
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 Đối với các loại keo – hóa chất này chúng 

ta dùng phương pháp trực tiếp để tính định 

mức. 

 

5.2 Định mức keo – hóa chất  
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 Đối với các loại dây tăng cường gấp mép, 

tăng cường vòng cổ, tăng cường quai cài 

chúng ta đo chiều dài các mép cần tăng 

cường để tính ra chiều dài dây dệt. 

5.3 Định mức các loại dây dệt  
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 Các loại phụ liệu theo đôi như: 

 Các loại khoen khóa, trang trí, logo đúc, tem 
dệt, đèn điện tử. 

 Hạt tán ô dê. 

 Dây giày, Dây kéo. 

 Đế, gót, đinh đóng gót, sắt tẩy, u tẩy, đệm 
khí.  

 … 

 Tính số lượng cần dùng cho 1 chiếc sau đó 

tính cho 1 đôi 

5.4 Định mức các loại phụ liệu 
tính theo đôi  
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  Hộp đựng giày: thông thường 1 đôi giày sẽ 

đựng trong 1 hộp, kích thước hộp phụ 

thuộc vào kích thước giày. Trong thực tế 

người ta thường dùng chung 1 cỡ hộp cho 

1 vài size giày. 

 Các loại tem treo, tem dán giày, tem hộp, 

tem chống ẩm… sẽ dùng 1 cái cho 1 đôi. 

5.4 Định mức các loại phụ liệu 
tính theo đôi  



 Chương 6: Quy trình tính 
định mức – bài tập 

Mục tiêu 

  Kiến thức: 

  Biết được quy trình tính định mức trong 

thực tế tại các công ty. 

 Củng cố lại kiến thức đã học trong các 

chương trước. 

  Kỹ năng:  

        Thực hành tính định mức cho tất cả các 

nguyên phụ liệu của mẫu giày. 



 Chương 6: Quy trình tính 
định mức – bài tập 

Nội dung 

6.1  Quy trình tính định mức trong công ty. 

6.2  Bài tập tính định mức cho một số mẫu giày. 
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 Bước 1: tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị dụng 

cụ 

 Hồ sơ thiết kế (do ban thiết kế cung cấp) 

 Bảng quy cách sản xuất mẫu (hồ sơ kỹ 

thuật) 

 

6.1 Quy trình tính định mức  
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 Bước 2: Kiểm tra số chi tiết của sản phẩm  

 đếm số chi tiết có trong bảng hồ sơ mẫu  

 đánh dấu những chi tiết không có 

 đánh dấu cả những chi tiết sai tên…)  

 

6.1 Quy trình tính định mức  
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 Tài liệu cần 
 Hồ sơ thiết kế (do ban thiết kế cung cấp) 

 Bảng quy cách sản xuất mẫu (hồ sơ kỹ 
thuật) 

 Dụng cụ 

 Thước, máy tính, bút chì,… 

6.1 Quy trình tính định mức  
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 Bước 3: Nếu như các chi tiết của sản phẩm 

không có thì ta sẽ truy tiếp vào hồ sơ gốc để 

xem có sử dụng rập của các sản phẩm khác 

không.  

6.1 Quy trình tính định mức  
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 Bước 4: 

 Nếu như không đủ rập, sẽ phối hợp với 

nhân viên thiết kế rập, tăng size để trao đôi 

công việc 

 Nếu như có đủ rập  cần phải tìm thêm 

thông tin xem có khác với quy định hay 

không (kiểu chặt, phối đôi… có trong hồ sơ 

kỹ thuật)  

 

 

6.1 Quy trình tính định mức  
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 Bước 5: xác định cách tính định mức cho 

từng chi tiết 

 Bước 6: tính định mức 

6.1 Quy trình tính định mức  



1.  Chuẩn bị 

  Chia nhóm: mỗi nhóm 7 sv 

  Mỗi nhóm 1 bộ rập giày và mẫu giày ( copy bộ rập 

do gv cung cấp, mẫu giày là mẫu thực hoặc tài liệu 

bằng hình do gv cung cấp) 

  Giấy đồ thị mm khổ A0: 1 tờ / 1 sinh viên 

 Bút chì, thước thẳng, thước dây, gôm, máy tính 

điện tử 

  Giấy làm mô hình con da và mô hình vật liệu 
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6.2 Bài tập tính định mức 
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2.  Thực hành 

  Làm việc nhóm 

  Mỗi nhóm sẽ tính định mức cho 1 mẫu giày đã 

chọn: 

 Lập danh mục vật tư 

 Tính định mức nguyên liệu 

  Tính theo 2 cách đã học để rút ra được ưu 

điểm và nhược điểm của mỗi cách làm 

 Tính định mức phụ liệu  

 

6.2 Bài tập tính định mức 



   3. Báo cáo 

  Viết báo cáo kết quả: mô tả từng bước 

thực hiện và kết quả. 

 Mô hình vật liệu vẽ khảo sát.  
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6.2 Bài tập tính định mức 


