TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-CĐNLA ngày
tháng
năm
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Long An)
Tên mô đun: Công nghệ sản xuất
Mã mô đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô đun: 45
giờ

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 13
giờ; Kiểm tra:04 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
 Vị trí:
 Mô đun công nghệ sản xuất là mô đun kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo
Trung cấp - Nghề May thời trang.
 Tính chất:
 Mô đun công nghệ sản xuất là mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và bài
tập thực hành.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Kiến thức:
Trình bày được phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên, phụ liệu và phương
pháp giác sơ đồ;
- Kỹ năng:
+ Xây dựng được bản quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm;
+ Phân tích được các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Giác sơ đồ các loại sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên liệu
+ Xác định được định mức nguyên phụ liệu và định mức thời gian;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, thời gian góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất
trong may công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
TT
1

Tên chương, mục

Tổng
số

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun thiết kế 1
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Lý
thuyết
1

Thực
hành
Bài
tập

Kiểm
tra*
(LT
hoặc
TH)

2

3

4

Cộng

công nghệ
Bài 1: Chuẩn bị sản xuất
1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu
2. Phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu
3. Giác sơ đồ
1. Kiểm tra
Bài 2: Thiết kế công nghệ
1.Xây dựng bản quy cách tiêu chuẩn kỹ
thuật sản phẩm và tiêu bản hướng dẫn
sử dụng nguyên phụ liệu
2.Định mức nguyên, phụ liệu
3.Xác định thời gian công nghệ
Kiểm tra
Bài 3: Triển khai sản xuất
1.Quy trình cắt công nghiệp
2.Quy trình sản xuất may
3.Công đoạn hoàn tất sản phẩm
Thi kết thúc môđun

20

8

11

1

11

9

1

1

12

10

1

1

13

1
4

1
45

28

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính
bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
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BÀI MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu nội dung và trọng tâm của mô đun
1.1 Nội dung của mô đun
Bài 1: Chuẩn bị sản xuất
Bài 2: Thiết kế công nghệ
Bài 3: Triển khai sản xuất
1.2 Trọng tâm của mô đun
 Trọng tâm của Mô đun Công nghệ sản xuất – Trung cấp nghề May thời trang là:
 Bài 1: 3.3. Giác sơ đồ
+ Bài 2: 2.2 Phương pháp xây dựng định mức nguyên phụ liệu
2. Phương pháp học tập mô đun
2.1. Phương pháp đánh giá:
 Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra mức độ
tiếp thu bài học của học sinh về:
 Các bước tiến hành giác sơ đồ
 Phương pháp kiểm tra nguyên phụ liệu;
 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thiết kế các loại mẫu sản xuất.
Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về vẽ giác sơ đồ trên giấy với khổ 1,2m và 1.6
các chi tiết của các loại sản phẩm.
2.2 Nội dung đánh giá:
 Kiến thức:
- Trình bày được phương pháp kiểm tra chất lượng, đo, đếm nguyên, phụ
liệu;
- Trình bày được khái niệm và yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ;
- Trình bày được được nguyên tắc và phương pháp giác sơ đồ;
- Xây dựng được bản quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu,
rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định;
 Kỹ năng:
- Giác sơ đồ các loại sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm
nguyên liệu;
 Tính toán được định được định mức nguyên phụ liệu và định mức thời gian;
 Thái độ:
 Có ý thức tự giác, tính kỹ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
3. Giới thiệu tài liệu học tập và tham khảo
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[1]
Cô Trần Thanh Hương Giáo trình Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Hàng May
Mặc Công Nghiệp Trường Đại học Sư Phạm KỸ Thuật;
[2]
Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp – Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật
VINATEX 2009;
[3]
Giáo trình Chẩn bị sản xuất hàng may Công nghiêp Khoa May và Thiết kế
Thời Trang trường Trung học kỹ thuật may và Thời Trang 2
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BÀI 1: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT
Mục tiêu:
- Hiểu được phương pháp kiểm tra chất lượng, đo, đếm nguyên, phụ liệu;
- Trình bày được khái niệm và yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ;
- Biết được nguyên tắc và phương pháp giác sơ đồ;
- Giác sơ đồ các loại sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm
nguyên liệu;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp.
Nội dung chính:
1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu
1.1 Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu
Tất cả các nguyên phụ liệu nhập vào kho tạm chứa đều phải qua khâu đo đếm
để phân loại nguyên phụ liệu, góp phần xử lý và sử dụng nguyên phụ liệu hợp lý,
tiết kiệm nguyên phụ liệu và hạ giá thành sản phẩm
Trong tình hình hiện nay, chất lượng vải chưa cao và không ổn định, cho nên
khâu chọn vải vẫn đang chiếm vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất
Nếu làm tốt khâu này, chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều nguyên phụ liệu, đồng
thời làm cơ sở hạch toán nguyên phụ liệu một cách chính xác
Trong xí nghiệp hiện nay thường tồn tại 2 kho:
-

Kho tạm chứa: chứa nguyên phụ liệu nhập vào chưa qua đo đếm

Kho chính thức: gồm nguyên phụ liệu đã được đo đếm, kiểm tra,
phân loại số lượng chính xác, hợp qui cách, có thể đưa vào sản xuất được
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1.2 Nguyên tắc kiểm tra nguyên, phụ liệu
- Tất cả các hàng nhập kho, xuất kho phải có phiếu giao nhận ghi rõ số
lượng, phải ghi sổ và ký nhận rõ ràng để tiện việc kiểm tra sau này.
- Tất cả các nguyên phụ liệu phải được tiến hành đo đếm, phân loại màu
sắc, số lượng, chất lượng, khổ vải…. trước khi cho nhập kho chính thức.
- Đối với các loại hàng cao cấp như: nỉ, dạ, nhung, băng lông,… phải dùng
những dây mềm để bó buộc, không được dùng những dây cứng như dây đay, dây
thừng, gai,… trong khi xếp không được ấn mạnh tay, gây xô lệch; khi vận chuyển
phải nhẹ nhàng, không được nhấc mạnh, không được dẫm đạp lên nguyên liệu
- Đối với một số mặt hàng có độ co giãn lớn, chỉ được xếp cao 1m. cần
phải phá kiện trước 3 ngày và xổ vải cho ổn định độ co ít nhất 1 ngày trước khi đưa
vào sản xuất.
- Khi đo đếm xong phải ghi đầy đủ ký hiệu, số lượng, khổ vải, chất lượng
của cây vải vào một miếng giấy nhỏ đính ở đầu cây vải theo qui định. Sau đó chịu
trách nhiệm báo cho phòng kỹ thuật hoặc phòng kế hoạch trước 3 ngày để tiện cân
đối cho khâu thiết kế và giác sơ đồ. Đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ số lượng vải
cho phân xưởng cắt ít nhất trước 1 ngày để nơi đây có thể chủ động sản xuất.
- Khi cấp phát nguyên phụ liệu cho phân xưởng cắt, phải thực hiện phân
loại theo từng bàn cắt và theo phiếu hạch toán số liệu giác sơ đồ của phòng kỹ thuật
nhằm sử dụng nguyên phụ liệu hợp lý, tránh phát sinh đầu tấm
- Đối với vải đầu tấm: cần phải được hiểm tra, phân chia theo từng loại khổ,
chiều dài, màu sắc…. Sau đó thống kê lại thành 1 bản gửi cho phòng kỹ thuật và có
kế hoạch nhận lại số vải này về kho để có thể quản lý và lên kế hoạch tận dụng vào
việc tái sản xuất
- Đối với các loại hàng cần phải đổi như: sai màu, lỗi sợi, lẹm hụt,.. đều
phải có biên bản ghi rõ nguyên nhân sai hỏng và số lượng cụ thể đối với mỗi loại
làm cơ sở làm việc lại với khách hàng
- Tất cả các loại nguyên phụ liệu do phá kiện như bao bì, đai, giấy gói,\hòm
gỗ,… đều phải xếp gọn gàng, thống kê vào sổ sách để tránh lãng phí.
- Tất cả các loại nguyên phụ liệu đều phải có phiếu giao nhập hàng của kho
và phải ghi rõ ràng chính xác, đầy đủ, không được tẩy xóa và phải lưu trữ để tiện
kiểm tra theo dõi.
- Tất cả nguyên phụ liệu trong kho cần được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng,
đề phòng mối mọt, chuột bọ,… và có đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
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- Các nhân viên coi kho phải làm tốt tất cả các yêu cầu, nội qui của nhân
viên coi kho và chịu sự phúc tra của ban thanh tra.
2. Phương pháp kiểm tra nguyên phụ liệu
2.1 Kiểm tra số lượng và khổ vải
2.1.1 Kiểm tra về số lượng
- Đối với vải xếp tập: dùng thước đo chiều dài của một lá vải, sau đó đếm
số lớp trên cây vải, rồi nhân số lớp này với chiều dài của một lá vải để có tổng chiều
dài của toàn bộ cây vải. kiểm tra số lượng này có khớp với phiếu ghi ở đầu cây vải
hay không.
- Đối với vải cuộn tròn: cần dùng máy kiểm tra độ dài. Trong điều kiện ta
chưa có phương tiện đầy đủ, tạm thời dựa vào số liệu ghi trên phiếu ở đầu cây vải là
chính, trong đó có nhận xét, phân tích theo cảm tính, nếu thấy có hiện tượng nghi
vấn thì phải xổ cây vải ra, đo lại toàn bộ. Cũng có thể dùng cách sau:
+ Dùng thước đo bán kính của cây vải để xác định chiều dài cây vải. phương
pháp này không chính xác đòi hỏi người thủ kho phải có nhiều kinh nghiệm, phải
tiến hành đo nhiều lần trên cùng chủng loại vải với nhiều cây vải có chiều dài khác
nhau để rút ra thông số bình quân
+ Dùng trọng lượng để xác định chiều dài: dụng cụ cân phải chính xác cao và
cây vải phải có trọng lượng riêng sai biệt không đáng kể. ta tiến hành cân 1m vải,
sau đó cân khối lượng của cả cây để từ đó tính ra tổng số mét vải của toàn bộ cây
vải
2.1.2 Kiểm tra về khổ vải
- Khi tiến hành đo, ta sử dụng thước cây để tránh sự co giãn. Thước phải
đảm bảo 3 điều kiện:
+ Đảm bảo độ chính xác cao, chữ số rõ ràng
đo

+ Thước phải trơn láng để đảm bảo chất lượng bề mặt của vải trong quá trình

+ Chiều dài của thước đo phải lớn hơn chiều dài của khổ vải định đo thì khi
đo mới đảm bảo chính xác
- Dùng thước đặt vuông góc với chiều dài cây vải, cứ 5m đo 1 lần. tùy
theo từng loại vải có mép biên trơn, xù hay biên lỗ kim phải báo cáo cụ thể cho
phòng kỹ thuật để có kế hoạch trừ hao đối với khâu giác sơ đồ
Trong quá trình đo, nếu thấy khổ vải nhỏ hơn ở phiếu ghi quá nhiều phải báo
cho phòng kỹ thuật để có hướng giải quyết
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- Đối với vải cuộn tròn: sau khi kiểm tra bằng mắt thường thấy không khác
biệt đáng kể về độ dài của khổ vải, ta có thể giản tiện bằng cách tiến hành đo 3 lần,
lần 1 ở đầu cây, lần 2 lùi vào 3m, lần 3 lùi vào 5m.
2.2 Kiểm tra chất lượng nguyên, phụ liệu

dấu .

a. Phân loại vải .
* Loại 1: bình quân 2 mét-3 mét/1 lỗi để sản xuất hàng xuất khẩu.
* Loại 2: bình quân 1-2 mét/1 lỗi để sản xuất hàng nội địa
* Loại 3: dưới 1 met/1 lỗi
b.Những nguyên nhân gây ra lỗi vải
* Một vài dạng lỗi do dệt:
- Sợi ngang không săn, không đồng màu.
- Khổ vải không đều trên toàn bộ tấm vải.
- Mép vải bị rách.
- Tạp chất bẩn trong sợi.
- Mật độ sợi không đều, tạo lỗ thũng (lỗi sợi).
- Mất sợi ngang, chập sợi.
- Các mối gút chỉ
* Một vài lỗi do in nhuộm.
-Lệch hoa, sai màu hay lệch màu trên toàn bộ cây vải.
- Lệch trục hoa,Không đồng màu hay quá nhạt.
- In đứt đoạn
* Một vài lỗi do vận chuyển bảo quản:
- Có lỗ thủng hay rách vải
- Mặt vải bị bẩn
- Bị rút vải
- Vải bị ẩm ướt, rách.
- Vải bị mối ,nhậy cắn
c. Phương pháp đánh dấu lỗi
Lỗi được đánh dấu theo các phương pháp sau:
-Dùng kimkhâu chỉ trực tiếp vào chỗ có lỗi và cắt chỉ thừa còn lại 3cm để làm

-Khâu ngang mép biên ngang chỗ vị trí có lỗi
-Dùng băng keo giấy phản màu dán trực tiếp vào chỗ có lỗi .
-Dùng phấn phản đánh dấu vào chỗ có lỗi
d. Đối với phụ liệu .
Phụ liệu bao gồm :chỉ ,nút ,nhãn ,…… thường đặt ở kho nguyên phụ liệu để
tiện việc quản lý và sử dụng .
Kiểm tra số lượng :Có thể đo ,đếm hoặc cân theo từng chủng loại
Kiểm tra chất lượng :Dựa vào tài liệu kỹ thuật hướng dẫn để kiểm tra ,xem xét
đã đạt yêu cầu ,đúng chủng loại cần sử dụng hay không

2.3 Phân loại nguyên phụ liệu để đưa vào sản xuất
Khi các nguyên phụ liệu đã về kho, trong mỗi đơn hàng sản xuất sẽ phải sử
dụng đúng nguyên phụ liệu của đơn hàng đó. Do vậy trước khi đưa vào sản xuất các
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nguyên phụ liệu này phải được phân loại ra cụ thể, đúng đơn hàng để chuyển qua
công đoạn tiếp theo.
3. Giác sơ đồ
3.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa
Giác sơ đồ là tìm cách sắp xếp các mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết sản
phẩm may mặc trên một tấm giấy có khổ giấy tượng trưng cho khổ vải nhằm mục
đích tiết kiệm nhiều nguyên liệu mà vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của mẫu.
3.2 Các hình thức giác sơ đồ
Căn cứ vào tiêu chuẩn giác sơ đồ ta lấy mẫu theo đúng kích thước, ký hiệu và
số lượng chi tiết, cần kiểm tra cẩn thận để tránh nhằm lẫn cỡ vóc, thừa hoặc thiếu
chi tiết. Các chi tiết phi đặt ngang canh thẳng sợi theo đúng ký hiệu canh sợi dọc
trên chi tiết. Sơ đồ được giác theo các hình thức sau:
3.2.1 Sơ đồ giác theo tỷ lệ
a. Sơ đồ gốc ( sơ đồ chuẩn với tỷ lệ 1: 1) Sơ đồ này giác trực tiếp mẫu rập cứng với
thông số kích thước thật. Nó có những ưu nhược điểm sau:
+ Ưu điểm:
- Với mẫu cứng chính xác, giác sơ đồ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì
sơ đồ có độ tin cậy cao
-

Có thể sử dụng ngay sau khi giác cho phân xưởng cắt

+ Nhược điểm
-

Chiếm diện tích lớn trong khi làm việc và lưu trữ sơ đồ

-

Tốn nhiều thời gian và công sức của người giác sơ đồ

-

Sơ đồ quá lớn, đi lại quá nhiều người giác sơ đồ sẽ dễ mệt mỏi,

không bao quát hết sơ đồ, đôi khi xảy ra sai lầm đáng tiếc.
-

b. Sơ đồ thu tỷ lệ

Là những sơ đồ được giác với mẫu cứng đã thu tỷ lệ ( 1:2, 1: 5, 1: 10) và như
vậy diện tích sơ đồ sẽ thu hẹp theo.
+ Ưu điểm
- Chiếm diện tích nhỏ, người giác sơ đồ dễ bao quát sơ đồ, ít tốn
công sức đi lại nên tiết kiệm cao
-

Nhanh nhẹn trong việc di chuyển
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-

Dễ lưu trữ sơ đồ

+ Nhược điểm
-

Mất công thiết kế và cắt mẫu cứng thu tỷ lệ

- Nếu mẫu cứng cắt không chính xác sẽ phải tốn nhiều công sức sắp
xếp lại các chi tiết ở trên bàn cắt và do đó có thể làm tăng chiều dài sơ đồ mà
chiều dài này không thể tăng được nữa khi đã cắt vải
3.2.2 Theo cách xếp đặt chi tiết trên sơ đồ
a. Sơ đồ bắt mép
Là loại sơ đồ giác trên vải uni, vải hoa văn tự do, vải 2 chiều. Các thân trước
được xếp cùng 1 mép vải để lấy biên vải phần gấp nẹp áo
b. Sơ đồ bổ ngực
Là sơ đồ giác trên vải caro, vải có hoa văn một chiều, vải có chu kỳ. Hai thân
trước giác liền nhau cùng nằm đúng theo chu kỳ, thẳng sọc, đúng kẻ để khi cắt rời 2
thân trước thì 2 thân này đối sọc với nhau ( thường khi giác sơ đồ này thì nẹp áo
phải vắt sổ hoặc cặp nẹp rời)
Đối với mẫu cỡ lớn như cỡ 43 trở lên nếu người giác sơ đồ thấy chỗ đặt thân
sau bị chật, còn chỗ đặt thân trước lại rộng, thì 2 bên sườn thân trước sẽ được vẽ
rộng ra 0,5cm, còn 2 bên sườn thân sau sẽ được vẽ hẹp đi 0,5cm nhưng đường nét
vẫn giữ nguyên
3.2.3 Theo tính chất vải
Màu sắc hoa văn trên vải ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của nó. Nếu trong quá
trình sản xuất ta không chú ý đến thì sản phẩm làm ra sẽ bị giảm giá trị. Để đảm bảo
mỹ thuật cảu sản phẩm thì việc giác sơ đồ phải căn cứ vào tính chất của vải để giác
sơ đồ cho phù hợp
a. Loại sơ đồ đối với vải trơn đồng màu, hoa văn tự do. Đây là loại sơ đồ đơn
giản nhất. người giác mẫu chỉ cần sắp xếp đủ chi tiết của sản phẩm trên sơ đồ.
Các chi tiết cần có sự đối xứng nhau thì không được đuổi chiều và đảm bảo
yêu cầu kỹ thuật về canh sợi cho tất cả các chi tiết.
b. Loại sơ đồ đối với vải hoa văn một chiều hoặc có tuyết. Đối với sơ đồ này
việc giác sơ đồ phải thật chú ý. Ta cần xác định chiều của vải trước khi giác.
Khi đặt mẫu các chi tiết phải hướng cùng một chiều nhất định, không được
trở đầu nhau vì như vậy sản phẩm may xong sẽ bị lộn ngược hoa hoặc trái
chiều tuyết.
c. Loại sơ đồ đối với vải hoa văn có chu kỳ ( kẻ sọc, caro, họa hình,..) Các sản
phẩm này thường có sự đối xứng nhau hoặc trùng sọc, trùng hoa với nhau.
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Do đó người giác sơ đồ cần được hiểu biết cụ thể về loại vải để có kế hoạch
giác mẫu cho phù hợp.
3.2.4 Theo số sản phẩm trên sơ đồ
Trong may công nghiệp, để tiết kiệm, người lập định mức nguyên liệu thường
yêu cầu ghép cỡ vóc trên sơ đồ. Trừ trường hợp không thể ghép được thì sơ đồ mới
chỉ có 1 cỡ vóc. Sơ đồ có thể ghép lại 2 hoặc nhiều cỡ vóc khác nhau. Người giác
mẫu phải sắp xếp các chi tiết của các cỡ vóc xen kẽ nhau sao cho tiết kiệm nguyên
phụ liệu nhất.
3.3 Các bước tiến hành giác sơ đồ
a. Chuẩn bị:
- Nhận kế hoạch giác mẫu tại phòng kỹ thuật cần biết rõ loại nguyên liệu ,màu
sắc hoa văn ,số lượng mẫu giác ,số cỡ vóc số lượng sản phẩm ,định mức sơ đồ .
- Nhận mẫu cứng :khi nhận mẫu cứng cần kiểm tra xem có đúng mẫu không ,số
lượng chi tiết ,kí hiệu sản phẩm ,kí hiệu canh sợi .
- Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết (Mặt bằng cần thiết để giác sơ đồ, một thước
ê ke lớn, một thước kẻ dài 1 mét, kéo cắt giấy, bút chì, tầy…)
b. Tiến hành
- Trải giấy lên bàn vải
- Kẻ khung sơ đồ thật thẳng góc
 Dài sơ đồ: dựa vào định mức ta vẽ một đầu cố định, một đầu không cố
định
 Khổ sơ đồ: dựa vào định mức, chọn một cạnh dài sơ đồ làm biên chuẩn
đo vào trong kéo dài bằng định mức khổ đã quy định
- Cách đặt mẫu:
+ Khi giác chúng ta giác các chi tiết lớn trước như thân áo, tay áo,… sau đó
đến các chi tiết nhỏ như cổ, túi, bát tay,… lần lượt ta đưa vào những khoảng trống
cố định.
+ Ngoài ra, trong quá trình giác tùy theo cách nhìn và sự nhạy bén của người
giác mà chúng ta có hướng giác khác nhau. Thực tế giác sơ đồ có nhiều phức tạp
phải xoay trở theo mẫu thực tế mới thấy rõ sự ăn khớp giữa các chi tiết với nhau
thì giác sẽ dễ dàng
+ Sau khi đặt mẫu xong phải kiểm tra lại các chi tiết có đủ hay không, có bị đổi
chiều, lệch canh sợi hay không rồi mới kẻ mẫu và ghi ký hiệu từng chi tiết lên sơ
đồ.
c. Kết thúc quá trình giác sơ đồ.
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Sau khi vẽ các chi tiết của mẫu cứng xong,người giác phải kiểm tra một lần nữa
trước khi đưa vào sản xuất và kí tên chịu trách nhiệm người giác mẫu.
- Kiểm tra số lượng, kí hiệu chi tiết
- Kiểm tra các chi tiết có đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật hay không
- Ghi kết quả thực tế định mức sơ đồ đã giác,số lượng chi tiết ,số lượng sản
phẩm
- Ghi các ký hiệu ở mặt sau của sơ đồ, phía trên theo chiều dọc các nội dung
như sau:
Tên mã hàng
Số cỡ vóc:
Số chi tiết:
Dài sơ đồ:
Rộng sơ đồ
Yêu cầu các kỹ thuật khác (nếu có)
Ngày….. tháng…. Năm….
Ký tên
- Chừa hai đầu của tờ giấy giác sơ đồ mỗi bên 1 cm, cắt sơ đồ ra khỏi tờ giấy
ban đầu.
- Cuộn sơ đồ lại sao cho mặt có ghi ký hiệu sau sơ đồ ló ra bên ngoài và nộp sơ
đồ vào nơi lưu trữ. Khi cần lấy sơ đồ ra sử dụng, ta chỉ cần đọc các ký hiệu ghi bên
ngoài mà không cần mở sơ đồ ra nữa.
3.4 Bài tập ứng dụng:
- Mỗi em chuẩn bị 1 bộ rập trên gấy Roki theo size M,L theo thông số đã cho (theo tỉ
lệ thu nhó 1:5
- Chuẩn bị 1 tờ giấy mềm 30-x70 (không sử dụng giấy kẻ sọc hay karo)
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BÀI 2: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ
Mục tiêu:
- Xây dựng được bản quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ
ràng, đầy đủ, đúng quy định;
- Phân tích được phương pháp xây dựng định mức nguyên phụ liệu và định mức
thời gian;
- Xác định được định mức nguyên phụ liệu và định mức thời gian;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp.
Nội dung chính:
1. Xây dựng bản quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm và tiêu bản hướng dẫn
sử dụng nguyên phụ liệu
1.1 Xây dựng bản quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm
1.1.1 Mô tả mẫu
- Được trình bày một cách tổng quát về hình dáng và cấu trúc sản phẩm,
nêu lên phần đặc trưng nhất của sản phẩm.
- Hình vẽ được vẽ theo đúng hướng nhìn trước mặt và sau lưng, đôi khi cần
làm rõ thêm có thể vẽ một bộ phận của mẫu từ phía trong, bên ngoài có thể ghi chú
thêm về kích thước.
- Mô tả mẫu làm rõ thêm hình vẽ, diễn tả được yêu cầu kỹ thuật đối với
mẫu, ta cần phải mô tả theo từng bộ phận (ví dụ: cổ, túi, nẹp)
1.1.2 Tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
- Nguyên phụ liệu phải đúng theo mã hàng sản xuất
- Không được khác màu, khác loại
1.1.3 Tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm
- Bán thành phẩm cắt đúng theo sơ đồ đã vẽ, dù là cắt tay hay cắt máy
- Cắt đầy đủ các ký hiệu trên sơ đồ
- Đối với phụ liệu phải cắt đúng và đủ theo chiều dài
1.1.4 Tiêu chuẩn đường may
- Mật độ đường may của từng loại máy may, 1cm đường may có bao nhiêu
mũi chỉ.
- Các yêu cầu kỹ thuật của đường may trên từng chi tiết.
- Quy định về thùa đính.
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- Quy định về cách gắn nhãn.
- Quy định về cách lắp ráp các chi tiết.
Ví dụ: Các đường may máy một kim phải có 6 mũi may trên 1cm chiều dài. - Mốc
chỉ vắt sổ phải đều và bằng nhau, không bị so le hay sùi mép vải, không được
xén gây lệch thông số kích thước.
- Các đường may máy 2 kim và vắt sổ phải có 5 mũi/ 1cm chiều dài
- Các đường may phải thẳng, đều nhau, không bị bỏ mũi hay bị lỏng chỉ. Các
đường nối phải chồng khít lên nhau và dài 1,5cm
- Sản phẩm hoàn chỉnh cắt sạch chỉ, báo đảm vệ sinh công nghịệp
- Qui định về thùa đính: phải có 104 mũi chỉ trên một khuy dài 16mm, bờ
khuy phải khít, không nhăn nhúm, hai đầu khuy phải đính bọ chắc chắn, phải
có 12 lần xâu chỉ qua 2 lổ cúc
1.1.5 Tiêu chuẩn lắp ráp

* Các đường lắp ráp phải đúng. Lắp ráp phải đúng theo thông số chừa đường
may, nếu không thông số thành phẩm của áo sẽ bị rộng hay thiếu.
* Các đường lắp ráp phải đúng theo trình tự yêu cầu may.
* Mật độ mũi may
* Độ căng chỉ
+ Không được quá lỏng hoặc quá chặt
+ chỉ trên và chỉ dưới phải đều
+ Đảm bảo khi kéo căng từ 15% đến 35%, đường may không được đứt chỉ
*To bản bờ vắt sổ
1.2. Bảng tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
1.2.1 Tầm quan trọng của việc xây dựng bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu:
Do thực tế nguyên phụ liệu tồn trữ trong kho có nhiều chủng loại, đơn hàng,
khách hàng khác nhau. Trong số này có rất nhiều loại nguyên phụ liệu có thể giống
nhau. Để tiến hành sử dụng chúng một cách chính xác tránh nhầm lẫn giữa các đơn
hàng. Việc xác lập bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu hết sức quan trọng, nó
chỉ rõ toàn bộ các loại vật tư nguyên phụ liệu một cách cụ thể với đầy đủ ký hiệu
cho một mã hàng.
1.2.2 Nội dung và cách tiến hành xây dựng bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ
liệu:

* Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật phần quy định sử dụng nguyên phụ liệu với đầy
đủ ký hiệu, đối chiếu với bảng màu gốc v à sản phẩm mẫu từng chi tiết một xem
có phù hợp với nhau không.
* Đối chiếu nguyên phụ liệu nhập kho của chính đơn hàng đó lấy mẫu hiện vật.
kiểm tra nguyên phụ liệu nhập kho có phù hợp với tài liệu kỹ thuật, bảng màu
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gốc về ký hiệu mã hàng, màu sắc, hình dáng, quy cách, chất lượng,…. Nếu có
phần nào chưa rõ hoặc thiếu sót thì ghi nhận lại để làm việc với khách hàng.
* Lập bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu của mã hàng để đưa vào sản
xuất. bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu phải lập rõ ràng, toàn bộ nguyên
vật liệu vật tư sử dụng cho mã hàng phải được liệt kê đầy đủ ký hiệu, tên gọi
kèm theo mẫu hiện vật đồng thời chỉ rõ vị trí sử dụng của từng loại một. Bố cục
gọn gàng thứ tự, dễ nhìn, dễ đọc và đặc biệt là phải bố trí toàn bộ bề mặt của vật
tư nguyên phụ liệu lên trên.
* Khi lập xong phải kiểm tra lại nhiều lần, đản bảo chính xác. Sau đó sao lại
nhiều bảng trình lãnh đạo phòng ký và ban hành cho sản xuất.
* Để đảm bảo tính chặt chẽ đồng thời tăng cường trách nhiệm giữa người sản
xuất và khách hàng, khi bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu thực tế được
xác lập nên trình phía khách hàng ký xác nhận một bảng để lưu nhằm tránh mọi
tranh chấp nếu có sau này.
*Trình bày bảng màu:
- Bảng màu được trình bày dưới dạng bảng, có chiều dài, rộng bằng một khổ
giấy A4. Bảng màu dùng cho bộ phận giác mẫu, bộ phận may, kho nguyên phụ
liệu, bộ phận gấp, tổ cắt, tổ là, tổ thêu, tổ giặt.
- Mỗi dòng thể hiện tất cả các tên gọi, tất cà các nguyên liệu, phụ liệu (được sắp
xếp theo thứ tự: nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, phụ kiện lien kết, phụ kiện
khác theo mẫu vải.
- Mỗi cột thể hiện màu sắc của một loại nguyên phụ liệu.
- Trên mỗi mẫu của nguyên phụ liệu ghi màu sắc và ký hiệu của nguyên phụ liệu
đó (màu sắc được ghi theo tên màu quốc tế hoặc theo mã số)
- Cách gắn nguyên phụ liệu:
+ Đối với vải và dựng được cắt thành miếng có kích thước 8x6cm để có thể
nhận biết được màu vải, chất liệu trong quá trình sản xuất. Riêng đối với vải kẻ
phải cắt đủ một chu kỳ kẻ (chuyển cho bộ phận giác mẫu). Khi gắn nguyên phụ
liệu vào bảng màu mặt phải lên trên, canh sợi dọc, chiều hoa,chiều tuyết xuôi
theo chiều chữ khi đọc.
+ Đối với chỉ lấy từ 7 đến 10 sợi, dài từ 3 – 5 cm rồi dung bang dính trắng gắn
lên bảng màu đảm bảo đúng ký hiệu ghi trên bảng.
+ Đối với các loại nhãn thường tập trung về một vị trí để kiểm tra được các
thong tin trên nhãn của sản phẩm. Khi gắn nhãn cỡ, nhãn mác, nhãn sử dụng,
nhãn thành phần các loại nhãn phải để xuôi chiều chữ và mặt có chữ lên trên, đối
với các nhãn gấp đôi phải mở ra để đọc hết các thong tin trên nhãn
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* Các loại nguyên phụ liệu gắn vào bảng bằng băng dính trắng hoặc bằng bang
dính hai mặt, đối với các loại phụ liệu có hình dáng đặc biệt, khó gắn lên bìa thì
cho vào túi PE (trong nhỏ) và ghi vào bảng màu
+ Nếu các phụ liệu đóng gói không gắn lên bảng thì phải ghi đấy đủ các thông
tin của loại phụ liệu đó về: Kiểu cách, màu sắc, chất liệu và thông số…
VD; Bìa nơ, khoanh cổ, ghi kẹp, túi PE, dây đai
2. Định mức nguyên, phụ liệu
2.1 Khái niệm
- Định mức nguyên liệu là số lượng của nguyên liệu tiêu hao cho một sản
phẩm trung bình của toàn bộ mã hàng.
- Định mức phụ liệu là số lượng của một loại phụ liệu tiêu hao cho một sản
phẩm trung bình của toàn bộ mã hàng
- Có phụ liệu tính được ngay bằng cách đo đếm trên sản phẩm như: nút,
nhãn, dây kéo,…
lót,….

-

Có phụ liệu phải tính toán mới tính được định mức như: dựng, chỉ, vải

2.2 Phương pháp xây dựng định mức nguyên phụ liệu
2.2.1 Định mức nguyên liệu
2.2.1.1 Định mức chỉ đạo
Là định mức sơ bộ cho một sản phẩm trung bình để lấy đó làm chuẩn mực giác
sơ đồ .Định mức chỉ đạo bao gồm :
-Định mức của khách hàng :do khách hàng cung cấp .
-Định mức của xí nghiệp :Do xí nghiệp cung cấp .
Thông thường định mức chỉ đạo tính dựa vào phương pháp thống kê.
Sau khi làm xong một mã hàng ta lưu lại các chi tiết chính của sản phẩm có định
mức thực hiện được ,dựa vào đó xây dựng định mức cho mã hàng có kết cấu tương
đương.
2.22.2 Định mức kỹ thuật:
Là định mức tính toán được sau khi giác sơ đồ .
Dbv =(Dsđ+Htv)n
Với :
Dbv: Chiều dài bàn vải
Dsđ:dài sơ đồ
Htv:hao phí trải vải (0.6-1%chiều dài sơ đồ )
N:số lớp trải vải.
* Cách tính nguyên phụ liệu
Trường hợp biết định mức tiêu hao một sản phẩm cho từng cỡ :
Ví dụ :hãy tính định mức nguyen phụ liệu cho một mã hàng gồm 2 cỡ với tổng
sản lượng là 2500 sản phẩm .Biết cỡ I gồm 1500 sản phẩm ,định mức tiêu hao một
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của sản phẩm cỡ I là 1m85 khổ 1m15.CỡII gồm 1000 sản phẩm,định mức tiêu hao
của một sản phẩm cỡ II là 1m9 khổ 1m15
Giải
Định mức nguyên liệu của mã hàng.
(1.85*1500)+(1.9*1000)=4675 mét.
Ngoài ra,thực tế tiêu hao còn phải cộng thêm phần hao phí (thường là1.5%)
Vậy định mức của mã hàng kể cả hao phí phát sinh :
4675+1.5%(hao phí)=4675+70=4745 mét
.Trường hợp tính định mức sau khi giác sơ đồ :
Ví dụ :tính định mức tiêu hao cho một mã hàng gồm 2000 sản phẩm.biết mã
hàng gồm hai sơ đồ :
-Sơ đồ I:dài 2 mét ,số lớp vải trải là 600 lớp ,hao phí cho mỗi lớp vải trải là 0.02
mét.
-Sơ đồ I:dài 1 m 5 ,số lớp vải trải là 100 lớp ,hao phí cho mỗi lớp vải trải là 0.02
mét.
Giải
Số mét vải cần cho sơ đồ I la:
(2+0.02)*600=1212 mét
Số mét vải cần cho sơ đồ I la:
(1.5+0.02)*100=152 mét .
Tổng số mét vải tiêu hao cho cả mả hàng là:1212+152=1364 mét
2.2.2 Định mức phụ liệu
+ Định mức chỉ:
- Khảo sát 1m đường may của từng loại máy
- Độ dày nguyên liệu, mật độ mũi chỉ theo quy định
- Tháo cẩn thận ra và đo xem hết bao nhiêu mét chỉ cho mỗi loại đường may,
ghi lại số mét
- Đo lại nhiều lần để lấy trị số trung bình
- Đo số đường may của tất cả các chi tiết trên toàn bộ sản phẩm xem mỗi loại
đường may của từng loại máy có chiều dài là bao nhiêu mét
- Mỗi chiều dài đường may cộng thêm tiêu hao đường chỉ từ 4 đến 6 cm rồi
nhân vời hệ số đường may của từng loại máy
- Tổng số mét chỉ tiêu hao của tất cả các loại đường maytre6n sản phẩm là thực
tế số mét chỉ tiêu hao.
Một số hệ số đường may cần biết:
1 khuy dài 16 mm hao 0.8 mét chỉ
1 cúc 2 lỗ 11.5 mm hao 0.5 mét chỉ
1 mét đường may MB1K, mật độ 5 mũi/cm hao 2.5m ét chỉ
1 mét đường mayVS5C, mật độ 5 mũi/cm hao 18 mét chỉ
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1 m đường my VS3C, mật độ 5 mũi/cm hao 14 mét chỉ
+ Định mức mex
- Đối với những chi tiết có kiểu dáng phức tạp thì ta tiến hành định mức trực
tiếp qua giác sơ đồ
- Đối với những chi tiết có kiểu dáng đơn giản có thể quy về hình chữ nhật thì
ta quy chúng về hình chữ nhật và tính định mức dựa vào kích thước của chi
tiết ( hình chữ nhật) và khổ của mex
+ Định mức các loại phụ liệu khác trên sản phẩm
Định mức các loại phụ liệu khác đo đếm được trên sản phẩm ta dựa vào thông
số kích thước và tính trực tiếp trên sản phẩm. Tất cả các phụ liệu được thống kê lại
và sắp xếp theo một bảng thật đầy đủ và chi tiết cho một mã hàng.
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3. Xác định định mức thời gian
3.1 Khái niệm
Định mức thời gian làm việc là xác định khoảng thời gian hoàn thành một
bước công việc.
3.2 Mục đích
Đo thời gian làm việc xác định sự kéo dài của một bước công việc. Đo thời
gian làm việc để xác định một công việc cụ thể trong một thời gian bao lâu tạo tiền
đề cho việc thiết kế dây chuyền công nghệ.
3.3 Phương pháp
Tính định mức thời gian theo công thức
Dựa vào vận tốc của máy, hệ số sử dụng máy và mật độ mũi chỉ,.. ta có thể
xác định được thời gian để hoàn thành một bước công việc theo công thức sau:
H=

T  Tp
xKz
Tđm

lr60
Tm = nk

Với: Tm: thời gian sử dụng máy
l: độ dài đường may (cm)
r: mật độ mũi chỉ (mũi /cm)
k: hệ số sử dụng máy ( 0,3→0,6)
n: vận tốc vòng quay của máy ( vòng/phút)
Theo kinh nghiệm Ta= (3÷5)Tm
Ta: Thời gian phụ cho sản xuất (s)
Tđm= Tm+ Ta
Tđm : Thời gian hoàn tất một sản phẩm/ ngày
H : năng suất định mức của một sản phẩm/ ngày
T : thời gian làm việc/ ngày (s)
Tp: thời gian phụ ngoài sản xuất
Kz: hệ số sử dụng ngày ( 0,6→0,9)
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BÀI 3: TRIỂN KHAI SẢN XUẤT
Mục tiêu:
. Nội dung chính:
1. Quy trình cắt công nghiệp
1.1 Nhận nguyên liệu
Nhận đúng loại vải, màu sắc, khổ vải, … theo bảng hướng dẫn sử dụng
nguyên phụ liệu cho mã hàng chuẩn bị sản xuất.
1.2 Trải vải
Trải vải là đặt chồng khít lên nhau nhiều lớp vải bằng nhau về khổ cũng như
về chiều dài
+ Các phương pháp trải vải
Trải vải ZICZAC ( trải vải liên tục): phương pháp này trải hai bề
mặt úp vào nhau, hai bề trái vải úp vào nhau thành từng cặp, không cắt đầu bàn.

Trải vải cắt đầu bàn có chiều dài ( trải vải giáng đoạn): các lớp vải
trải mặt phải và trái úp vào nhau, lớp vải đi một chiều, mỗi lớp vải đều cắt đầu
bàn.

Trải vải cắt đầu bàn không có chiều: phương pháp này giống trải
vải ZICZAC nhưng mỗi lớp vải đều có cắt đầu bàn

+ Dụng cụ để trải vải
Bàn dài để trải vải
Kéo cắt đầu bàn
Thước gỗ
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Giá để trải vải
Thanh kim loại chặn đầu bàn
+ Những yêu cầu cần thiết khi trải vải
Muốn trải vải cũng như cắt đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật ta cần nắm các
yêu cầu sau:
Trước khi tiến hành trải một bàn vải, người công nhân phải kiểm
tra chủng loại nguyên liệu bao gồm: tên nguyên liệu, màu sắc đảm bảo đúng lô
hàng, mã hàng theo mẫu hướng dẫn của phòng kỹ thuật.
Phải nắm rõ yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu như chiều hoa văn,
chiều tuyết, vải có tính co giãn cao,… Đặc biệt là phải phân biệt được bề mặt
của loại vải.
Vải cuốn cuộn phải được xổ ra trước khi trải, phải đảm bảo độ co
cơ lý của nguyên liệu. Khi xổ vải phải có thứ tự, tránh nhằm mặt vải và phải để
bề mặt vải nằm phía trên để tạo thuận lợi trong quá trình trải vải.
Phải nắm rõ yêu cầu kỹ thuật của bàn vải, trải theo phương pháp
này tùy theo quy định cụ thể cho từng chủng loại nguyên liệu.
Để tiến hành trải vải, nên kiểm tra lại lần cuối cùng bảo đảm đúng
loại nguyên liệu, đúng màu, đúng lô, đúng mã hàng, đúng tác nghiệp và đúng sơ
đồ, đúng cỡ quy định. Phải hết sức thận trọng vì trên một lô hàng có nhiều sơ đồ,
có thể có chiều dài sơ đồ giống nhau nhưng cỡ vóc lại khác nhau.
+ Yêu cầu kỹ thuật của một bàn vải:
Chiều dài bàn vải phải chính xác theo chiều sơ đồ và công hao phí
2 đầu bàn vải. Khổ vải phải phù hợp với khổ sơ đồ ( khổ vải lớn hơn khổ sơ đồ
để đảm bảo an toàn khi cắt) - Bàn vải phải đứng thẳng cạnh một bên mép biên,
hai đầu bàn cắt ổn định và vuông góc
Toàn bộ lá vải phải ngay canh thẳng sợi, dúng mặt vải quy định và
phải thẳng toàn bộ.
Bàn vải không được nghiêng qua nghiêng lại, mép bàn vải không
được nghiêng sang trái hoặc phải, bên trong mặt bàn vải các lớp vải không được
nhấp nhô, gợn sóng.
1.3 Cắt bán thành phẩm
Đặt sơ đồ sau khi giác đạt yêu cầu lên bàn vải, dùng kim ghim thật chật và cắt
cùng bàn vải.
+ Ưu điểm: - Tránh dơ sản phẩm Dễ phát hiện sơ hỏng Cắt chính xác.
+ Nhược điểm: Tốn công sao lại nhiều sơ đồ.
- Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật của một bàn vải đảm bảo an toàn cho quá trình cắt.
- Kiểm tra sơ đồ có phù hợp với chiều dài và khổ của bàn vải không.
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- Xem xét tỏng thể cách bố trí các chi tiết trên sơ đồ để có nhận định chung về
các đường cắt cho thuận lợi
- Kiểm tra lại máy cắt tay đảm bảo máy hoạt động an toàn.
- Trong quá trình cắt, toàn bộ các chi tiết phải được kẹp cẩn thận bảo đảm các
lớp vải không bị xô lệch, cắt đến đâu phải kẹp đến đó.
- Cắt chính xác mẫu, các lá vải trên một chi tiết phải bằng nhau. Các chi tiết
phải có tính đối xứng khi cắt xong một bên phải gấp đôi lại để cắt đối xứng
phía còn lại. hai chi tiết đối xứng khi cắt xong một chi tiết phải lấy lấy chi tiết
đó so với chi tiết kia và cắt chính xác theo chi tiết thứ nhất
1.4 Viết số và phối kiện
+ Đánh số: dựa vào bảng hướng dẫn viết số và xác định vị trí quy cách viết số
cho phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của từng mã hàng.
+ Phối kiện: Trên một bàn vải có cỡ vóc khác nhau. Sau khi bóc tập xong ta
phối các chi tiết lại cho đồng bộ với nhau và buộc buộc lại thành một kiện.

1.5 Trải phụ liệu
- Chọn đúng phụ liệu theo bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu. Tùy vào
mỗi đơn hàng mà có nhiều loại phụ liệu hay ít phụ liệu.
1.6 Cắt phụ liệu
- Có loại phụ liệu chúng ta chỉ đếm, có loại phụ liệu phải cắt. Ví dụ như: nhãn
size, nhãn trang trí, keo,..
1.7 Kỹ thuật ép dán
1.7.1 Kết cấu dựng, dính:
- Dựng dính hay còn gọi là mex, được tạo thành từ hai bộ phận: bộ phận đế
và nhựa dính. Khi là dưới sức nóng của bàn là sẽ làm lớp nhựa dính nóng chảy và
dính vào mặt trái của vải may. Khi sử dụng dựng dính cấn lưu ý dùng vải đệm lót
khi là để bảo vệ được bàn là và cung cấp được nhiều nhiệt hơn. Tùy thuộc vào loại
đế mà mex được chia thành mex vải và mex giấy.
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- Mex vải: chất lượng của mex vải phụ thuộc vào phương pháp láng nhựa
trên bề mặt của đế và nguyên liệu nhựa dán.
- Mex giấy: thường được sử dụng làm tăng thêm độ cứng cho những sản
phẩm cần độ cứng vừa phải và sản phẩm may từ những chi tiết nhẹ như: cổ áo,
măng sét, nẹp áo, nẹp cổ, nắp túi,…
1.7.2 Phương pháp ép dán
- Là loại máy hiện đại thông dụng trong công nghiệp hiện nay. Các thông số ép
dán được điều chỉnh tự động bằng các nút bấm điều khiển nhiệt độ thời gian lực nén.
Máy hoại động liên tục không phải ngừng khi đặt vào lấy các chi tiết. Người công
nhân đặt các chi tiết ủi đính điểm vào máy, các chi tiết chuyển động quanh các trục
ép trong buồng nhiệt theo một vận tốc nhất định. Do đó thời gian cũng cố định, ở
đầu kia một công nhân khác lấy các chi tiết ép dán ra. Phương pháp này ép dán
được nhanh và số lượng nhiều đảm bảo kỹ thuật
- Trải một lớp giấy mỏng lên một bìa cứng, sắp xếp thứ thự chi tiết lên giấy và
đặt keo đúng vị trí qui định, sau đó phủ tiếp một lớp giấy mỏng lên trên để giữ ổn
định tất cả các chi tiết bên trên.
- Nâng cấp toàn bộ các chi tiết này đưa vào máy ép. Lưu ý tấm giấy cứng chỉ là
đỡ không được cho chạy qua máy ép. Quá trình di chuyển phải cẩn thận tránh làm
xô lệch các chi tiết bên trong.
- Khi các chi tiết ép xong phải được sắp xếp lại cẩn thận đúng số thứ tự ban đầu
kết hợp với việc kiểm tra chất lượng ép. Nếu phát hiện có chi tiết nào không đảm
bảo yêu cầu kỹ thuật phải tiến hành thay ngay, trả lại đúng thứ tự của tập đó và chịu
trách nhiệm chất lượng các chi tiết ép.
1.7.3 Kiểm tra chất lượng ép dán
+ Kiểm tra độ bám dính của mex vào vải:
- Ép dán mex lên vải có kích thước 10 x 20cm, các thông số nhiệt độ, áp suất
và thời gian phù hợp với loại mex và nguyên liệu. Sau đó tách lớp vải và lớp
mex ra đến ½ chiều dài. Đưa mẫu vật đó vào đo ở máy đo cường lực kéo đứt
(cường lực dùng để kéo tách hoàn toàn lớp mex và vải)
- Trong điều kiện ở các xí nghiệp của ta không có máy đo cường lực kéo đứt
thì ta kiểm tra chất lượng ép dán bằng mắt thường.
- Lúc chi tiết ép còn nóng khoảng 50oC ta tách mex và vải ra nếu thấy lớp keo
dính chảy đều ra toàn bộ bề mặt tiếp xúc thì đạt yêu cầu. Lúc chi tiết đã khô,
nếu thấy hạt keo dính đều ở hai bên mép vải của hai chi tiết thì chất lượng ép
dán đạt yêu cầu.
+ Thử độ bền của mex trong sử dụng: Mẫu vật sau khi ép dán chờ cho nguội và khô
đem đi giặt và ủi khoảng 10 lần. Nếu thấy mex bị bong dộp khỏi vải thì chất lượng
ép dán không đạt yêu cầu.
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+ Nguyên nhân dẫn đến chất lượng ép dán không đạt yêu cầu:
- Do loại dựng ( mex) không tốt, không phù hợp hoặc đã quá thời gian sử dụng.
- Do sử dụng nhiệt độ, thời gian và lực nén trong quá trình ép dán không phù
hợp với loại mex và nguyên liệu đã chọn.
2. Tổ chức dây chuyền sản xuất
Tổ chức dây chuyền sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình phối hợp, sử
dụng và bố trí các yếu tố sản xuất trong một mối quan hệ cân đối và hợp lý nhằm
đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất…
Kết kợp 3 yếu tố:
- Con người ( lao động)
- Máy móc thiết bị ( tư liệu lao động)
- Nguyên vật liệu, bán thành phẩm ( đối tượng lao động)
2.1 Yêu cầu kỹ thuật
Tổ chức sử dụng và bố trí các yếu tố sản xuất trong một mối quan
hệ cân đối và hợp lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất
-

Phân công lao động hợp lý

2.2 Kiểm tra bán thành phẩm
2.2.1 Kiểm tra trải vải
Kiểm tra khổ vải, chiều dài lá vải với sơ đồ
Kiểm tra độ êm phẳng của lá vải
Hướng canh sợi của mỗi lá vải
Đối với vải kẻ: kiểm tra canh sợi kẻ tại điểm chuẩn
2.2.2 Kiểm tra bán thành phẩm
Kích thước bán thành phẩm: bằng với rập cứng và hình dáng không biến
dạng
Chi tiết ép mex: mex không bị co rút, bong dộp, bán thành phẩm sau khi ép
không bị thay đổi màu
Kiểm dán số, bóc tập, phối kiện: dán số đúng vị trí và mặt vải theo qui định
từng mã hàng. Bóc tập đúng số thứ tự và đủ số lượng, gắn thẻ bài điền đầy đủ
thông tin ( mã hàng, màu, số bàn, cỡ, tên chi tiết, số lượng, tên người thực
hiện). Phối kiện đầy đủ chi tiết của sản phẩm
Hình thêu: dúng với mẫu đã duyệt; vị trí không được nghiêng, xéo lệch; dựng
ở mặt trái hình thêu phải xé sạch, đầu chỉ không được cắt sát
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2.3 Phân công lao động và tổ chức dây chuyền công nghệ
Phân công lao động và tổ chức dây chuyền công nghệ trong xí nghiệp may là chia
quá trình tạo ra sản phẩm thành những quá trình nhỏ và xác định số lượng hợp lý
giữa chúng với nhau
Phân công lao động càng hợp lý, càng giảm thời gian chi phí sản xuất sản
phẩm. Sự tách riêng quá trình lao động thúc đẩy tăng sản phẩm vì rằng trong trường
hợp này người công nhân nhanh chóng có được kinh nghiệm sản xuất, giảm việc
chỉnh lại máy móc do không phải chuyển từ loại công việc này sang công việc khác,
có điều kiện chuyên môn hóa và hoàn thiện công cụ lao động… tất cả những điều
đó cuối cùng đưa đến tăng năng suất lao động.

xuất

Các nhân tố tăng năng suất lao động do phân công được phân chia như sau:
- Sự tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng của cán bộ, công nhân viên trong sản
-

Nhịp độ sản xuất

- Sự ổn định thường xuyên những người tham gia vào quá trình lao động
và các loại dụng cụ thường sử dụng
Đồng thời để việc phân công lao động trong xí nghiệp có hiệu quả cần chú
trọng những điều kiện cụ thể nhất định. Những điều kiện bảo đảm hiệu quả của
phân công là:
-

Phải có khối lượng công việc nhất định

-

Phải đảm bảo số lượng thiết bị cho các bước công việc đã phân chia

- Trình độ công nhân phải tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của công việc
phải hoàn thành
-

Phải xác định giới hạn hay phạm vi của nhiệm vụ sản xuất đảm bảo giới

hạn hợp lý trong việc phân chia quá trình lao động Trong phân công cần lưu ý tới
các giới hạn:
- Giới hạn về mặt công nghệ: yêu cầu bước công việc chỉ được thực hiện
trong phạm vi qui định, không được vượt quá phạm vi đó
- Giới hạn về mặt kinh tế: không được phép tiêu hao lượng thời gian, vật
chất quá mức qui định
-

Giới hạn về mặt sinh lý: không được gây tiêu cực về mặt sinh lý

- Giới hạn về mặt tâm lý: không được gây ảnh hưởng xấu đến thái độ lao
động và sự biến động sức lao động
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Phân công lao động và tổ chức dây chuyền công nghệ trong xí nghiệp theo 3
hình thức sau:
- Phân công theo chức năng: sự phân công dựa theo chức năng công việc
của cán bộ, công nhân đảm nhiệm. Tương ứng với các hình thức phân công này
toàn bộ người làm việc trong xí nghiệp may chia thành:
• Công nhân chính và phụ
• Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và quản lý
• Nhân viên phục vụ và bảo vệ
Phân công theo chức năng có thể làm tăng hiệu quả sản xuất và ngược lại. Do
đó nhiệm vụ quan trọng của tổ chức lao động trong xí nghiệp phải xác định cho
được chức năng cụ thể cho từng loại lao động
- Phân chia theo công nghệ: có nghĩa là tách riêng các loại công việc theo
tính chất của qui trình công nghệ, theo loại công việc. Tương ứng với các hình
thức phân công này là xác định nghề nghiệp chuyên môn, thành phần người làm
việc phân bố vào các loại công việc đó, có thể phân công theo đối tượng hay
theo chi tiết
- Phân công theo trình độ thành phần: ( trình độ lành nghề) Những người
công nhân có trình độ thành thạo hoàn thành các công việc phù hợp với trình độ
của mình hay hoàn thành công việc theo cấp bậc kỹ thuật. Hình thức phân công
này cũng áp dụng để phân công các loại kỹ sư.
3. Công đoạn hoàn tất sản phẩm
3.1 Mục đích, tầm quan trọng
Hoàn thiện sản phẩm ở khâu cuối cùng như: thùa khuy- nút, đóng bọ, nút, gắn
vật trang trí,…
Là, tẩy và vệ sinh công nghiệp
Kiểm tra hàng cuối cùng
Bao bì đóng gói
3.2 Công đoạn tẩy sản phẩm
3.2.1 Các vết bẩn thường gặp
Do nhiều nguyên nhân: Trong nhà máy dệt, vận chuyển, cắt may, bảo quản,..
từng loại vết bẩn phải được tẩy bằng một hóa chất thích hợp.
Trước lúc tẩy phải nắm được tính chất nguyên liệu như màu sắc, độ bền, sự thích
ứng của sợi đối với hóa chất được sử dụng.
- Vết bẩn trên mặt vải: nhựa đường, phấn, chì dùng dao cạo rồi tẩy hóa chất
vào.
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- Vết bẩn ăn sâu vào lòng vải: thường do các chất gây nên như dấu máy, cà
phê,.. dùng vải lót phía dưới, cho hóa chất vào vết bẩn, hóa chất sẽ bị hòa tan
thấm vào vải lót.
3.2.2 Phương pháp làm sạch
- Vết bẩn từ nhựa đường: là vết bẩn trên bề mặt dùng dao cạo nhẹ, lấy dầu
thông nhỏ vào mặt trái vết bẩn, dùng giẻ lau sạch, sau đó dùng ít xăng nhỏ vào tẩy
cho đến khi hết vết bẩn, sau khi tẩy còn lại vết vàng ta sẽ khử bằng dung dịch
NH4OH, nồng độ 3%
-

Vết bẩn do muỗi, mối gây ra: dùng xà phòng tẩy

- Vết bẩn do phẩm màu: dùng xà phòng tẩy, nếu không sạch ta dùng dung
dịch H2SO4 nồng độ 0,5g/l. Sau đó xả kỹ bằng nước lã nếu không axit còn lại sẽ làm
cháy sản phẩm khi ủi.
-

Vết mực:

+ Đối với hàng trắng thì dùng dung dịch Javel nồng độ 0,5g/l, sau đó xả bằng
nước
lã
+ Đối với hàng màu thì tuyệt đối không dùng dung dịch Javel để tẩy , thường
dung thuốc tím để tẩy, sau đó khử màu tím bằng dung dịch axit nhẹ như: chanh,
dấm, sau đó giặt sạch bằng nước lã.
- Vết bẩn do mỡ, dầu ma-jut: nếu mới bẩn ta lấy vải sạch để phía dưới dùng
bàn ủi nóng lên, vết bẩn sẽ tan đi, sau đó dùng xà phòng tẩy sạch.
- Vết gỉ sắt: dùng chanh vắt lên gỉ sắt, xong rắc muối lên trên để một đêm
sau đó giặt sạch.
- Vết bẩn từ đường và bánh ngọt: tẩy bằng nước nóng, nếu không sạch
dùng xà phòng và xăng, sau cùng nhỏ vài giọt Glyxerin và lau đi bằng dung dịch
NH4OH loãng xong giặt sạch bằng nước nóng.
- Vết mốc: thường xuất hiện ở các hàng len, dạ dùng xà phòng giặt, sau đó
ngâm độ 1giờ trong nước ấm có vài giọt NH4OH, sau đó giặt sạch bằng nước lã.
3.2.3 Các chất tẩy thường dùng Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại chất
tẩy rửa khác nhau. Tùy theo yêu cầu của xí nghiệp và đặc điểm của vết bẩn mà ta có
thể chọn lựa các chất tẩy khác nhau. Dưới đây là một số hóa chất tẩy thông dụng:
- Silvatol ( Thụy Sĩ) dùng để tẩy dầu mỡ thuộc diện dung môi. Tẩm Silvatl
vào nơi có vết bẩn, chà xát nếu cần, sau 15 phút giặt sạch với nước ấm và xà bông
- K2R: tẩm K2r trên vết bẩn, để 15 phút, trên vải sẽ nổi lên một thứ bột
trắng, dùng bàn chải để tẩy nó đi
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- Lanapexna ( Pháp): tẩm dung môi vào vết bẩn, để 15- 30 phút, sau đó giặt
sạch bằng xà phòng với nước nóng
-

Tricloetylen: dùng tẩy dầu mỡ

3.3 Công đoạn là sản phẩm
3.3.1 Kiểm tra
Kiểm tra an toàn đối với người ( kiểm tra điện) :
Sau khi cắm phích điện xong, ta phải kiểm tra xem điện có truyền ra vỏ bàn
ủi không, dễ nhận biết nhất là dùng bút thử điện áp vào vỏ bàn ủi, nếu thấy
sáng đèn phải đưa thợ điện sửa lại bàn ủi. Trong khi ủi, để thử độ nóng,
không được sờ tay vào đế bàn ủi, không đi chân đất, không đứng chỗ ẩm ướt
Kiểm ta độ nóng đối với sản phẩm ( kiểm tra nhiệt)
Bất cứ loại bàn ủi nào cũng phải kiểm tra độ nóng xem có thích hợp với tính
chất nguyên liệu hay không. Nếu quá nhiệt độ qui định thì tuyệt đối không
được ủi vào sản phẩm vì nếu ủi sẽ bị biến dạng hoặc cháy sém mặt vải. Bàn
ủi loại tự động có đèn báo và các mấu chỉ tên hàng hóa ta phải kiểm tra lại
xem mũi tên chỉ đúng loại hàng mà ta định ủi chưa. Để cho chắc chắn ta có
thể kiểm tra thêm nữa bằng cách lật ngược bàn ủi, nhỏ một giọt nước, nếu
thấy nước sôi và bắn tung tóe ra những giọt nước nhỏ li ti và khô trong
khoảnh khắc thì bàn ủi quá nóng. Ta có thể thử ủi lên một miếng vải vụn của
nguyên liệu ấy, nếu bàn ủi quá nóng sẽ thấy :
• Vải màu xanh chuyển sang màu tím đỏ
• Hàng tơ nhân tạo ( Acetat) thấy mùi dấm chua bốc lên
• Hàng pha sợi tổng hợp thấy dính đế bàn ủi
• Hàng len dạ thấy màu vàng, mùi khét
Bàn ủi quá nóng phải ngắt điện, chờ nguội bớt mới ủi. Trước khi ủi,
thử lại trên mảnh vải.
3.3.2 Thiết bị là
Bàn ủi sắt : loại thông dụng nhất hiện nay để ủi các chi tiết và sản phẩm hoàn
chỉnh
Bàn ủi hơi : bàn ủi có hệ thống phun hơi nước lên sản phẩm khi ủi, tạo độ ẩm
cho sản phẩm, giúp cho công tác ủi có chất lượng cao và không bị nóng hay
cháy sém mắt vải
Máy ép ủi : là loại máy được thiết kế phù hợp theo từng loại sản phẩm được
ủi. Những chi tiết chính được ủi bằng máy, những chi tiết nhỏ được ủi bằng
tay. Các sản phẩm được ủi bằng máy ép đạt chất lượng cao, thường chỉ được
dùng cho các sản phẩm cao cấp
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3.3.3 Phương pháp là - Ủi lật, ủi rẽ đường may là cách dùng phương pháp ủi để
hoàn tất các đường can cho êm, phẳng, không bị dày
- Ủi định hình : các chi tiết rời hoặc các bộ phận rời cần định hình theo khuôn
mẫu như nẹp, cầu vai, cổ, manchet, túi,… để tạo điều kiện cho khâu may đạt
chất lượng, đảm bảo năng suất
- Ủi tạo hình : ủi tấm vải phẳng thành những hình dáng cong theo hình dáng cơ
thể hay theo mốt đang hiện hành. Đôi khi ta cũng tạo hình dáng cong cho ôm
sát cơ thể ở phần mông và ngực bằng cách chiết li thân sau quần, chiết ly
ngực. Phương pháp ủi tạo hình phụ thuộc vào loại nguyên liệu. Loại nguyên
liệu mềm mại, mỏng thì chỉ ủi thì chỉ ủi theo dáng cong mà sản phẩm cần có.
Khi ủi, ủi trức tiếp vào mặt trái vải, không qua vải lót đệm nên nhiệt độ bàn
ủi không được quá cao để khỏi làm cháy hoặc ố vàng vải - Ủi hoàn chỉnh sản
phẩm :
Ủi hoàn chỉnh có tác dụng làm phẳng mặt vải, loại trừ những vết bóng và dấu
vết khác có thể để lại sau khi may, đồng thời tạo dáng hoàn chỉnh cho sản
phẩm. Nếu ủi tốt, ta có thể làm đẹp thêm dáng sản phẩm và tăng giá trị của
nó. Ngược lại, nếu là không đạt yêu cầu, có thể làm hỏng cả dáng sản phẩm,
mặc dù nó được may rất khéo và vừa
Trong khi ủi hoàn chỉnh không những ta phải giữ được hình dáng trong khi ủi
tạo hình mà ta còn phải hoàn chỉnh hình d1ng sản phẩm lên mức cao hơn. Đó
là phải giữ được độ mo ở ngực, ở bả vai, ở mông, eo và dáng đứng của vải.
Những chỗ phẳng thì ta ủi trên nệm phẳng, những chỗ cần có độ mo, ta ủi
trên đệm gối, ống quần ủi trên tay đòn,….
3.4 Công đoạn gấp sản phẩm
3.4.1Yêu cầu
Sản phẩm khi gấp gói xong phải thật thẳng, dúng qui cách và đúng các yêu
cầu kỹ thuật. Các phụ liệu sử dụng trong quá trình gấp gói phải đầy đủ và
đúng qui cách
Tùy theo yêu cầu của mỗi mã hàng mà có qui định về gấp gói riêng, có khi
sản phẩm gấp gói thật phẳng cho vào bao nylon, khi đó mọi sản phẩm phải
được gấp gói cùng kích thước và kiểu dáng để đảm bảo tính thẩm mỹ của sản
phẩm. Đôi khi sản phẩm chỉ cần treo lên giá để đưa trực tiếp vào các kiện
hàng, vì thế sản phẩm không cần qua khâu gấp gói. Cũng có nhiều sản phẩm
sau khi gấp gói theo đúng qui cách được gởi sang bộ phận ép plastic theo
khuôn mẫu để tránh nhàu nát, hư hỏng sản phẩm. Sản phẩm sau khi gấp gói
phải :
• Hình thức ưa nhìn và kích thước gấp gói đúng qui cách
• Bề mặt các sản phẩm không được nhàu nát, nhăn nhúm
• Các chi tiết cần đối xứng phải cân đối
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• Các góc cạnh phải thẳng và che kín những phần gấp ở phía sau
• Sản phẩm sau gấp gói, với sự hỗ trợ một số phụ liệu của gấp gói phải
có tính ổn định hình cao, khó bị bung, xổ ra khỏi kiểu dáng vừa gấp gói.
3.4.2 Phương pháp

Bao gói:

là công đọan cuối cùng của dây chuyền sản xuất,

bao gói hợp quy cách không những đảm bảo yêu cầu chất lượng mà còn tăng
thêm vẻ đẹp sản phẩm.
Trong nhành may sản phẩm có nhiều cỡ số và nhiều màu sắc khác nhau, nếu
bao gói không chính xác sẽ gây nhầm lẫn cỡ vóc, lẫn lộn mã hàng hoặc gây nhàu
nát sản phẩm gây khó khăn cho việc giao nhận của khách hàng.
Trong điều kiện thực tế sản xuất sản phẩm may có nhiều chủng loại tùy theo giá
trị sản phẩm trên mỗi loại hàng đều có quy định riêng phù hợp theo giá trị sử
dụng và yêu cầu khách hàng nhằm thu hút người tiêu dùng và khách hàng.
Áp dụng cho các loại hàng có giá trị thấp hoặc nội địa, hàng trẻ em, hàng bảo
hộ lao động.
Tùy theo từng loại có yêu cầu bao gói cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn kỹ
thuật về số lượng và quy cách.
Đối với các loại hàng là thường hay xếp trở đầu nhau theo số lượng quy định,
dùng dây vải màu trắng cột chéo hình chữ thập xong bao gói bằng dây chóng ẩm
bên ngoài.
3.4.3. Đóng kiện :
Toàn bộ sản phẩm phải qua máy dò kim trước khi đóng thùng. - Đóng thùng:
Đối với mã hàng có giá trị cao như sơ mi xuất khẩu thường được bỏ vào
thùng con theo kích thước qui định phải xếp trở đầu nhau trung bình 10 sản
phẩm trên một thùng.
- Đóng kiện:
Tùy theo từng loại hàng mà quy cách đóng được quy định cụ thể theo yêu cầu
của khách hàng. Thông thường có 2 cách sau:
- Đóng gói: thường áp dụng cho hàng nội địa với giá thấp, đồ bảo hộ lao động,
hàng trẻ em sau khi bó gói được bỏ vào bo và khâu kín miệng bao lại. bên
trong có ghi rõ ký hiệu mã hàng, số lượng, cỡ vóc, màu sắc,…
- Đóng kiện ( hòm gỗ hoặc thùng giấy)
Thường áp dụng cho hàng cao cấp, hàng xuất khẩu, qui cách đóng gói được
qui định cụ thể theo từng chủng loại do khách hàng yêu cầu.
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