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1. Въведение
Трудно е да се чувстваш удобно и да работиш
ефективно на мръсно и разхвърляно работно място.
Системата 5S е фокусирана върху организиране на
работното място, така че то да бъде с по-висока производителност. След извършване на дейностите,
според изискванията на системата (сортиране/sort;
подреждане/set; излъскване/shine; стандартизиране/
standardize; поддържане/sustain), на всеки технологичен етап се очаква за всяко нещо да има точно
определено място и всяко нещо да бъде на мястото
си [1]. Подобна организация е добра основа за непрекъснато подобрение, отстраняване на отпадъците, повишаване на мотивацията за работа, повишаване на качеството на продукцията, по-добър
визуален контрол, поддържане на по-високи хигиенни стандарти [2].

се осигурява по-чиста, функционална и безопасна
работна среда.
Втори етап – подреждане. При него всички
материали, останали в работната зона, трябва да
се подредят на своите места. Идеята на етапа може
да се определи със следната сентенция: „Място за
всичко и всичко на мястото си”. Има различни начини за кодиране на позициите, като основни са цветовият код и информационните табели. Използването на цветови код е от съществено значение за побързото намиране на необходимите инструменти и
материали, както и за връщането им по местата след
употреба.

2. Програма за въвеждане на системата 5S
След формирането на проектен екип по въвеждане на системата „5S” във фирма „Х” АД и определянето на неговия ръководител, авторът провежда необходимото за целта обучение. Дефинирани
са обхвата на проекта, задълженията и отговорностите на екипа по внедряването му. Организирано е допълнително обучение тип „обмяна на
опит” в българско машиностроително предприятие,
където системата 5S работи добре. След завършване на обучението и утвърждаване на линейния
график (тип диаграма на Гант) за въвеждане на
проекта ръководителят на екипа получава „зелена
светлина” и започва изпълнението на така одобрената програма.
3. Етапи на въвеждане на системата
Първи етап при въвеждане на системата е
сортиране. При него се изхожда от цикличността
в използване на оборудване, инструменти и
материали. Всички инструменти, материали и оборудване, които нямат непосредствено отношение
към процеса се изнасят от работната зона. Преценява се дали те могат да се използват в производството или подлежат на продажба или рециклиране.
Материали, които могат в бъдеще да бъдат оползотворени, се етикират и преместват в т.нар. „червена зона”. Като се отстранят ненужните и рядко
използвани оборудване, материали и инструменти,
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Извършва се унификация на общоприети за
фирмата цветови кодове за различните суровини,
материали, зони и т.н. Цветовата сянка на местата
на инструментите е много по-бърз и ефективен
метод за откриването им или липсата им на правилното място, отколкото текстовото обозначение.
Без цветовото обозначение този етап е неефективен,
защото никой няма да знае къде е правилното място
на съответната вещ. Тъй като работния процес е
променлив, то местата на нещата могат да бъдат
променени – важно е цветовото означение при
промяна да се запази, което бързо прави откриваемо
новото местоположение на дадената вещ. Точното
етикиране и цветовото обозначение прави по-чиста,
безопасна и ефективна работната среда.
Трети етап – почистване, с акцент върху
необходимостта от чисто и подредено работно
място. Поддържането на работното място става
ежедневен ангажимент и рутинна дейност на
персонала. Почистването позволява да се удължи
животът на инструментите и оборудването. Генерирането на инструкции кой, кога и с каква периодичност извършва тази дейност стандартизира процеса, като повишава отговорността на персонала и
помага да следи и изпълнява задълженията си.
Четвърти етап – стандартизиране. На този етап
се изграждат стандартите за стопанисване на
оборудване, инструменти, материали. За всяко
работно место и работник се определят задълженията
му, което дава възможност за последващ контрол.
Пети етап – поддържане. Той предполага задълженията по предходните четири етапа да се
изпълняват ден след ден, докато станат част от
фирмената култура. Поддържането на предходните
четири етапа повишава безопасността и ефективността на производството. Елемент на мотивация
е поддържането на актуална информация за изпълнението на задълженията в предходните етапи,
която отразява развитието на системата в отделните
участъци. Необходими са ясно разбираеми измерими количествени показатели, ежедневно обновявани и достъпни до всички, което създава състезателен дух в колектива. Така се генерира и желание
за доразвиване и усъвършенстване на системата.
След въвеждане и на петия етап резултатите се
оценяват чрез сравняване на предишното и сегашното състояние на подредба в цеха:
Преди...
След....

След...

След...

Общ изглед на цеха за производство на дълбоки
капачки, звено Rolling/Lining, след въвеждане на
системата 5S
За контрол на функционирането на цялата
система е разработен и се използва следният чеклист:
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5S ОДИТ Чеклист
ДАТА:

Работно помещение:
Сортиране

Подреждане

Почистване

Стандартизиране

Поддържане във
времето

ОБЩО

Общ резултат

00

00

00

00

00

00

Базов брой на въпросите
Средна оценка

00

00

00

00

00

00

4

5

Резултати над
средното ниво

Изключителни
резултати

0

1

Не е положено никакво
усилие от страна на
одитирания екип

Проявено е леко
усилие

Точкуване – общи НАСОКИ
2
3
Проявено умерено
усилие

Оценките в чек-листа могат да бъдат по шестобалната система, придружени от съответните писмени коментари и обосновки. Одитирането на
системата се извършва ежеседмично, като повишаването на заплатите и премирането на всеки отделен
екип (смяна) може да бъде поставено в пряка
зависимост от резултатите по време на одита.
Авторът счита, че за поддържането на системата
от изключителна важност е начинът, по който се
комуникират ползите от нейното въвеждане. Изработването на информационно табло със съответното съдържание е задължителен елемент от интериора на работните помещения, в които системата
работи. То съдържа следната информация:
• 5S визия: „Искаме безопасно, чисто и подредено работно място по всяко време”;
• 5S агитационни материали: табла;
• Очертания на раб. площадка;
• Снимки на екипа;
• План за действие;
• Идеи за подобрение;
• Резултати.

Достигнато е
приемливото средно
ниво

5. Заключение
Независимо че в доклада се представя накратко
въвеждането на един от инструментите на концепцията за ефективно производство в едно машиностроително предприятие, могат да бъдат направени
важни изводи за приложението на концепцията като
цяло.
• Посоченият в доклада метод на работа е
препоръчително да се реализира в практиката на
производствените предприятия независимо от
сектора, в който те оперират.
• Въпреки че системата 5S изглежда само като
въпрос на „bon sence”, тя в действителност се оказа
един от най-мощните инструменти на концепцията
за ефективно производство (Lean manufacturing
concept).
• Началните резултати от внедряването на
проекта във фирмата, показват през текущата година тенденция за повишаване на производителността
на труда и удовлетвореността на работещите, за намаляване на разходите и загубите в производството.
• Проведеното от автора проучване сред водещите мениджъри от лекото машиностроене на
страната показва, че фирмите се намират в начална
фаза на осмисляне и стартиране работата по внедряване на отделни подобни съвременни концепции
и инструменти.
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