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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním kvality dodávek brusiva. Pro pochopení 

muselo být objasněn proces nákupu v podniku a jak je schopen zajistit kvalitu dodávek. Je 

zde uvedeno, jak proces funguje. Analýzou jsou zjištěny nedostatky, na které je navázáno 

nápravnými opatřeními v podobě navržení nové metodiky zkoušení na konkrétním 

lamelovém brusném kotouči. V bakalářské práci je také navržen způsob vyhodnocení 

nejvhodnějšího dodavatele z pohledu výkonnosti brusiva, kvality brusiva, ekonomických a 

environmentálních aspektů. Navrženou metodiku a vyhodnocení je vyzkoušeno na dvou 

lamelových brusných kotoučích. 

 

Klíčová slova: kvalita, nákup, brusný kotouč, výkonnost, náklady  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with ensuring quality of abrasive supplies. In order to understand, 

the purchasing process in the company had to be clarified as well as the ability to guarantee 

the quality of supplies. It is shown here how the process works. The analysis reveals 

deficiencies, which are followed by corrective measures in the form of proposal of a new 

testing methodology on a particular lamellar grinding wheel. Furthermore, in this thesis a 

method may be found that helps to evaluate the most suitable supplier in terms of abrasive 

performance, abrasive quality, economic and environmental aspects. The proposed 

methodology and evaluation is tested on two lamellar grinding wheels. 
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Úvod 

 

V současnosti si jen těžce dokážu představit organizaci, která by neměla potřebu 

nakupovat, ať už výrobky, služby, polotovary, nebo třeba informace. Proces nakupování je 

jedním z klíčových procesů v organizacích a měl by být nedílnou součástí systému 

managementu kvality. Dovolím si v úvodu uvést jedno známé rčení: „Nejsem natolik 

bohatý, abych kupoval levné věci. V dnešní uspěchané době se žádá, aby nakupované věci 

byly levné a aby byly kvalitní.  Pokud si kdokoliv žádá kvalitu, měl by v prvé řadě vědět, 

co vlastně chce a nějakým způsobem to umět popsat. V některých případech však není 

jednoduché zadat požadavky.  

V bakalářské práci se budu věnovat nakupování brusiva, konkrétně nákupu 

lamelového brusného kotouče. Pokud kupující není specialistou na brusiva, je odkázán na 

informace z katalogů prodejců a normy. Pokud vezmeme v potaz výkonnost brusiva, tak 

jsme odkázáni na poznatky zkušených brusičů a prodejců, protože normy neuvádí žádné 

metodiky ověření výkonnosti brusiva, ani žádné kategorie těchto výkonností. Výrobci 

neuvádějí výkonnost vlastních produktů, takže nakoupit výkonné brusivo se zdá být 

nejednoduchý úkol. Nezbývá tedy než si takovouto metodiku a hodnocení vytvořit. 

Cílem bakalářské práce je návrh na změnu dosavadních přístupů v nakupování 

kotoučů, ať už v hodnocení výkonnosti kotouče, ale tak i srovnávání kotoučů mezi 

potencionálními dodavateli a to s možným srovnáním za rok. Podnětem pro změnu je 

nakoupený nevyhovující kotouč za nejlevnější cenu, který ve výrobě nevyhovuje. Pod 

pojmem kotouč nevyhovuje, je možné si představit například vysokou spotřeba kotoučů, 

zápach, vibrace, kolísání výkonnosti. 

V první části jsou uvedeny základní pojmy, které vycházejí z mezinárodních 

standardů, a které jsou užívány v organizacích po celém světě. Budou uvedeny tradiční 

přístupy k procesu nakupování a možný pohled ekonomické úvahy k nakupovaným 

vstupům. Budou uvedeny zásady v odběratelsko-dodavatelských vztazích. 

V další části je uvedena analýza dosavadních přístupů vybraného výrobního 

podniku. V analýze jsou uvedeny postupy vyhodnocování, technické požadavky. Po 

zhodnocení analýzy vyšlo najevo, že je nutné změnit dosavadní přístup, neboť do podniku 

se může dosavadními přístupy dostat jakýkoliv kotouč, který není jasně identifikovatelný, 

z toho důvodu může kvalita kotoučů kolísat a způsobovat tak podniku velké ztráty což se 

v realitě potvrdilo. 
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Dále je v bakalářské práci navržena metodika posouzení brusiva, která musí být 

známa všem zainteresovaným stranám ještě před uzavřením závazků. Touto metodikou 

vlastně provádíme samotné ověřování shody. Do vytvořených protokolů k této metodice se 

zaznamenají požadované hodnoty a tímto nám vzniká vlastně jasně definované ověřování 

shody, které se stává důležitým nástrojem. 

V poslední části se věnuji srovnání dvou kotoučů. Ke srovnání kotoučů používám 

tento nástroj, který je také určen k vyhodnocení nejlepšího dodavatele. Je nutné však 

k tomuto přistupovat velice zodpovědně, protože navrhovaná metodika popisuje ideální 

stav v užívání kotoučů.  
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1 Teoretické východisko a zabezpečení kvality dodávek 

V této bakalářské práci se budu zabývat zabezpečením kvality dodávek do 

vybraného výrobního podniku, je nutné uvést a vysvětlit souhrn úkonů, které je nutné 

provést, aby nakupované produkty byly dodávány do podniku v požadované kvalitě. 

V procesu zajištění kvality dodávek vždy docházelo a stále dochází k nepochopení 

předaných informací vztahujících se k produktu. Tyto nepříjemné situace vznikají při 

vzájemné komunikaci, kde lidé, ač používají stejné termíny, každý z nich těmto termínům 

přikládá rozdílný význam. Aby se předešlo těmto nedorozuměním je vhodné, ne-li nutné 

uvést si některé z hlavních termínů, které v bakalářské práci budu dále používat. 

 

 Partnerství:  

Trvalý pracovní vztah mezi organizací a partnery vytvářející a poskytující přidanou 

hodnotu pro obě strany. Partnerství může být uzavíráno např. s dodavateli, distributory 

vzdělávacími institucemi, nebo se zákazníky. Strategická partnerství specifickým 

způsobem podporují strategické cíle organizace. [16] 

 Zákazník (odběratel):  

Osoba nebo organizace, která by mohla, nebo přijímá produkt, nebo službu, pro ni 

určenou, nebo ji požadovanou. [4] 

 Poskytovatel (dodavatel):  

Organizace, která poskytuje produkt, nebo službu. [4] 

 Externí poskytovatel (externí dodavatel): 

Poskytovatel, který není součástí organizace. V bakalářské práci budu dále používat 

slovo dodavatel, z důvodu toho, že obecně známým pojmem je právě dodavatel. [4] 

 Dodavatelský řetězec:  

Integrovaný soubor činností nakupování, produkování a dodávání výrobků, nebo 

služeb zákazníkům. Začíná u subdodavatelů vašich dodavatelů a končí u zákazníků vašich 

odběratelů. [5] 

 Nakupování:  

Proces, ve kterém odběratelské organizace (odběratelé) zabezpečují dodávky jako 

vstupy pro své vlastní procesy. [1] 
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 Produkt: 

Výstup organizace, který může být zhotoven bez jakékoli transakce probíhající 

mezi organizací a zákazníkem. [4] 

 Dodávka: 

Minimálně jeden produkt, jenž je nakupován odběratelem za účelem jeho využití 

nebo dalšího zhodnocení. [1] 

 Procesy: 

Organizace má procesy, které lze definovat, měřit a zlepšovat. Aby bylo možné 

dosáhnout výsledků v souladu s cíli organizace a hranicemi napříč funkcemi, dochází mezi 

těmito procesy k interakci. Některé procesy mohou být kritické, zatímco jiné nikoli. 

Procesy jsou vzájemně provázané činnosti, které přeměňují vstupy na výstupy. [4] 

 Management: 

Koordinované činnosti k zaměření a řízení organizace. [4] 

 Organizace: 

Osoba nebo skupina osob, která má své vlastní funkce s odpovědnostmi, 

pravomocemi a se vztahy k dosahování cílů. [4] 

 Kvalita: 

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu. [4] 

Slovo „jakost“ (jehož plným synonymem je i původem latinské slovo „kvalita“) 

vyskytovalo už v jazycích používaných lidstvem před naším letopočtem. Dokládá to 

nakonec i patrně vůbec nejstarší definice tohoto pojmu, připisovaná Aristotelovi, se kterou 

se lze setkat i v soudobých filozofických slovnících. 

Pro současné aplikace ve všech odvětvích je však nevhodná, a protože tento výraz patří 

k neodmyslitelným fenoménům posledních padesáti let, prošlo i chápání jakosti logickým 

vývojem. Stačí připomenout, jak tento pojem vymezovali různí „guruové“ jakosti: 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití.“ 

Crosby: „Jakost je shoda s požadavky.“  

Feigenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.“ [6] 

 Požadavek:  

potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obvykle se předpokládají, nebo jsou 

závazné. [4] 

 Specifikace: 

Dokument uvádějící požadavky. [4] 
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 Shoda:  

Splnění požadavku. [4] 

 Ověřování: 

Potvrzování prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované 

požadavky byly splněny. [4] 

 Výkonnost: 

Měřitelný výsledek. [4] 

Míra dosahovaných výsledků. [5] 

 

1.1 Jak chápat potřeby a očekávání v dodavatelsko–
odběratelských vztazích 

Každá organizace má vlastní potřeby a očekávání k produktům a službám, které ať 

už nakupuje, nebo prodává. Organizace, v tomto případě odběratelská, musí být schopna 

určit požadavky na produkty a služby, které splňují příslušné zákony a předpisy. 

Organizace dodavatelská, musí být schopna tyto požadavky a služby trvale poskytovat. 

 

1.2 Systém managementu kvality ve vztahu partnerství s 
dodavateli 

Jedním z hlavních termínů, který je ve smyslu partnerství s dodavatelem užíván, je 

bezesporu Nákup/Nakupování, jehož význam je popsán v předešlém odstavci, ale lze tuto 

základní funkci procesu partnerství s dodavateli definovat také jako „systematické 

zabezpečování surovin, materiálů, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny 

požadavky nakupujícího z hlediska množství, kvality, termínů, struktury a místa dodání.“ 

[1]. 

Na obrázku níže, je graficky znázorněno, jaké činnosti do procesu nakupování 

vstupují. Tyto činnosti jsou pojaty jako tradiční činnosti v procesu nakupování. 

Podrobněji se tomuto procesu věnuje knižní publikace Partnerství s dodavateli: 

Nové perspektivy firemního nakupování od prof. Jaroslava Nenadála [1], ze které je 

vypůjčen obrázek Tradičních činností.    

 



7 

 

 

 

Obr. 1 Tradiční činnosti v procesu nakupování [1]  

 

1.3 Ekonomické uvažování v managementu kvality 

Dá se říci že, v každé činnosti vrcholového managementu v organizacích se 

setkáváme s jednoduchou a pochopitelně přirozenou otázkou, kterou si kladou manažeři,  

a tou je: „Kolik to bude stát peněz a jaký z toho bude přínos?“ Je přirozené, že si tuto 

otázku manažeři kladou, protože je jejich povinností chovat se k organizaci tak, aby 

organizaci chránili před špatnými investicemi. Někdy se tato povinnost může stát 

nepříjemnou v situaci, kdy manažerům není předloženo dost přesvědčujících materiálů. 

V moderním managementu kvality je nutné brát v úvahu to, že základním výdajem je sice 

cena nakupovaného produktu ale je nutné též brát v úvahu i ostatní aspekty.   

V pokročilých systémech managementu kvality v organizacích by měly mít váhu také 

společenské aspekty tedy zodpovědnost organizace, a jaký má vliv její chování na dopad 

životního prostředí. Více než norma ISO 9001:2015 se tomu věnují publikace a normy 

např. ISO 9004 [11], Model excelence EFQM [16], nebo ISO 14001 [13].  

 

Obr. 2 Ekonomická úvaha [2] 
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1.4 Zásady pro řízení kvality v dodavatelsko–odběratelských 
vztazích 

V následující kapitole je původní překlad anglického textu deseti zásad uvedených 

v knižní publikaci, kterou napsal pan Ishikawa [7]. Tyto zásady jsou dále uváděny, 

byť  pozměněným textem, ne však co do obsahu, v knižních publikacích pánů Fernandeze 

[8], nebo Bosserta [9].  

Níže uvedených deset zásad je formulováno pro zlepšování zabezpečování důvěry 

v kvalitu a odstraňování nevyhovujících vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Mezi 

oběma musí panovat vzájemná důvěra, musí se uplatňovat spolupráce založená na 

odpovědnosti podniku vůči společnosti. 

 V takovémto smýšlení by pak měli jak dodavatel, tak odběratel dodržovat těchto 

deset zásad. 

Zásada 1: Jak odběratel, tak dodavatel plně odpovídají za uplatnění řízení kvality 

s vzájemným pochopením a spoluprací mezi jejich systémy řízení kvality. 

Zásada 2: Jak odběratel, tak dodavatel by měli být vzájemné nezávislí a respektovat 

nezávislost partnera. 

Zásada 3: Odběratel odpovídá za přesnou a přiměřenou informaci o svých 

požadavcích na dodavatele, aby dodavatel přesně věděl, co má vyrobit. 

Zásada 4: Před zahájením obchodů by měl odběratel s dodavatelem uzavřít 

racionální smlouvu vztahující se ke kvalitě, množství, ceně a termínům dodávek i způsobu 

placení. 

Zásada 5: Dodavatel odpovídá za zabezpečení kvality, jaká vyhovují odběrateli a je 

také povinen na žádost odběratele dát k dispozici potřebná a aktuální data. 

Zásada 6: Odběratel s dodavatelem by se měli předem dohodnout o metodách 

vyhodnocování různých náležitostí, které by byly přijatelné pro obě strany. 

Zásada 7: Odběratel s dodavatelem by měli do smlouvy zahrnout systém a postupy 

přátelského řešení sporů, vyskytnou-li se problémy. 

Zásada 8: Jak odběratel, tak dodavatel by si měli s ohledem na stanovisko partnera 

vyměňovat informace potřebné pro zdokonalení řízení kvality. 

Zásada 9: Jak odběratel, tak dodavatel by měl účinně řídit své obchodní činnosti, 

jako objednávání, plánování výroby a zásob, administrativní práce a způsoby práce tak, 

aby jejich vztahy byly trvale přátelské a vyhovující. 
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Zásada 10: Oba, odběratel i dodavatel by měli při všech svých obchodních vztazích 

plně respektovat zájmy spotřebitele, uživatele. [7] 

 

2 Analýza dosavadních přístupů v zabezpečení kvality 

brusiva ve vybraném výrobním podniku  

V každém podniku se předpokládá, že nákup produktů se bude řídit předem 

stanovenými postupy.  Proces nakupování ve vybraném výrobním podniku, je řízen 

v souladu s mezinárodním standardem ISO 9001 [10].  

Podnik zajišťuje, aby byly specifikovány požadavky na produkt, který má být 

pořízen. Dalšími požadavky normy ISO 9001 [10] na organizace, je samotný výběr 

dodavatelů, definování a využívání kritéria pro hodnocení a opakované hodnocení 

dodavatelů a monitorování jejich výkonnosti. Tímto procesem pak podnik ověřuje, zdali 

dodavatelé jsou schopni poskytovat produkt v souladu s požadavky.  

V podniku existuje interní norma, která popisuje proces nakupování. Tento proces 

jsem zpracoval do mapy procesu nakupování, viz obrázek 3. Každý proces má své 

dodavatele a odběratele, v procesu nakupování se jedná o vstupy a výstupy, které jsem 

v mapě procesů označil šipkami s označením A, B, C, D.  

V tabulce 1 jsou blíže uvedeny vstupy a výstupy. Legenda k mapě procesů se 

nachází v tabulce 2. 

 

 

Tabulka 1 Vstupy a výstupy v procesu nakupování – vlastní tvorba 

VSTUPY A VÝSTUPY 

A Vstup procesu plán podniku, žádanka na nákup, roční plán nákupu 

B Dokumentace platná legislativa, normy ISO, technické normy 

C Zdroje zaměstnanci odpovědní za nákupy 

D Výstupy procesu splnění požadavku na nákup v požadovaném čase, schválená přijatá faktura 
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Obr. 3 Mapa procesu nakupování – vlastní tvorba  

1. Požadavek nákupu 

8. Administrace VZ malého 

rozsahu 

7. Administrace podlimitních a 

nadlimitních VZ 

9. Realizace nákupu 

příslušným útvarem 
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Tabulka 2 Legenda k mapě procesu nakupování – vlastní tvorba 

1. Požadavek na nákup (plány podniku, žádanka na nákup). 

2. 

V případě, že se jedná o nákup materiálu, nutno posoudit zda, existuje zásoba požadovaného 
materiálu? 

3. Je požadavek zahrnutý v plánu? 

4. Realizace mimořádného požadavku. 
5. Existuje smlouva? 

6. Posouzení požadavku dle směrnice o Veřejných zakázkách. Jedná se o zakázku malého rozsahu? 

7. Manažer Veřejných zakázek provádí administraci pod a nadlimitních VZ. 
8. Příslušný odbor provádí administraci VZ malého rozsahu. 
9. Realizace nákupu příslušným odborem. 

10. Vstupní kontrola pracovníkem kontroly dle interní směrnice. 

11. Rozhodnutí, je nakupovaný díl dle požadavků? 

12. Řízení neshodného produktu. 
13. Příjem na sklad. 
14. Skladování provede výdej dle interní směrnice. 

 

V mapě procesu nakupování se opakovaně objevuje výraz veřejná zakázka, o které 

se budu zmiňovat v další kapitole. 

 

2.1 Veřejná zakázka VZ 

Jelikož se vybraný výrobní podnik má povinnost řídit zákonem č. 134/2016 Sb. 

[17], je nutné uvést jednu věc, která dále ovlivňuje tradiční činnosti v procesu nakupování.  

Nechci a ani nemohu se v této bakalářské práci zabývat zákonem jako takovým, ale je 

nutné zmínit hodnocení nabídek v organizaci pro pochopení následných kapitol, které na 

hodnocení navazují. 

Hodnocení nabídek lze udělat principiálně dvěma způsoby, které podnik používá. 

Neformální název je Německý a Francouzský model. V kapitolách níže jsou jednotlivé 

modely popsány a jsou u nich uvedeny výhody a nevýhody těchto modelů. 

 

2.1.1 Německý model 
Maximální stanovení zadávacích podmínek - kdo nesplňuje, ten se buď neúčastní, 

nebo je vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Hodnotí se 

pouze cena. Před podpisem smlouvy lze doplňkově u vybraného dodavatele ověřit na 

vzorku plnění, zda nabízený produkt splňuje požadavky. Každé hodnocení si s sebou nese 

možná rizika. Níže jsou uvedeny výhody a nevýhody Německého modelu. 
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„Výhody“:  
- jednoduché a rychlé hodnocení  

- rychlejší soutěž 

- menší riziko napadení zakázky dodavateli a kontrolním orgánem 

- celkově méně rizikové 

 

„Nevýhody“:  
- nutnost podrobného zpracování zadávacích podmínek  

- riziko námitky od dodavatele za diskriminaci v zadávacích podmínkách 

 

2.1.2 Francouzský model 
Volnější, avšak dostatečné vymezení předmětu plnění inherentních charakteristik. 

Doplnění opravných prostředků subjektivního hodnocení s vahou např. 20 až 40%. Je 

vhodné vyzkoušet kvalitu na skutečném plnění například na vzorcích. Níže jsou uvedeny 

výhody a nevýhody Francouzského modelu. 

 

 „Výhody“:  
- lze uplatnit opravných prostředků kvality v částech nepostižených zadávacími 

podmínkami 

 

„Nevýhody“:  
- značné riziko napadení dodavateli a následného zrušení zakázky   

- vyšší riziko kontroly ÚOHS  

- delší čas pro hodnocení 

- náročné pro hodnotící komisi 
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2.2 Technická specifikace 

Technická specifikace uvedená níže se týká nejfrekventovanějšího lamelového 

kotouče užívaného ve vybraném výrobním podniku. Jak takovýto konkrétní produkt je 

popsán na obrázku 4. V technické specifikaci jsou uvedeny údaje tak, aby bylo využito 

hodnocení nabídky, jak je popsáno v kapitole 2.1.1. tedy hodnocení nabídky Německým 

modelem. V následujících kapitolách budou uvedeny technické požadavky vztahující se 

lamelovému kotouči. Použil jsem originální znění, které je uvedeno kurzívou hned pod 

nadpisem. Aby byly pochopeny požadavky na kvalitu brusného kotouče, ke každému 

požadavku je komentář identifikující požadavek. 

 

 

Obr. 4 Lamelový brusný kotouč – vlastní tvorba 

 

2.2.1 Číslo artiklu 

„414351141000“ 

Interní identifikace vybraného výrobního podniku. 

2.2.2 Druh brusiva 

„Lamelový kotouč“ 

Definice brusného nástroje. 

Dalším typem nástroje podobného charakteru je například, hrubovací brusný 

kotouč. 

2.2.3 Oblast použití 
„Nerez, ocel, litina“ 

Zde je uveden materiál, na kterém bude brusný nástroj pracovat. 
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2.2.4 Vhodnost pro 

„Obzvláště vhodný pro opracování oceli, ušlechtilé oceli a vysoce legované oceli“ 

V požadavku vhodnost pro, je uveden materiál, pro který by měl být brusný nástroj 

vhodný. 

2.2.5 Zrnitost 

„40“ 

Klasifikace velikostí brusných zrn je stanovena organizací FEPA.  

Hrubé  P 80 - 60 - 50 - 40 - 36 – 30 - 24 - 20 - 16  

Střední  P 280 - 240 - 220 - 180 - 150 - 120 - 100 

Jemné   P 600 - 500 - 400 - 360 - 320 

Velmi jemné P 1500 - 1200 - 1000 - 800 

Úběr a drsnost obrobku jsou ovlivněny velikostí brusného zrna a brusnými parametry. V 

USA, Dálném Východě a v Rusku existují přídavné velikostní standardy zrn k evropské 

normě. FEPA: Evropský standard, CAMI: U.S. standard, JIS: Japonský standard, GOST: 

Ruský standard. Pro zorientování jsou uvedené čtyři standardy ve sloupcích k porovnání 

značení zrnitosti. V posledním sloupci je uveden střední průměr zrna v µm [14]. 

 

Obr. 5 Velikosti zrn podle používaných standardů [14] 



15 

 

2.2.6 Druh brusného zrna 

„Zirkon-korund“ 

Druhy brusných zrn jsou definovány v mezinárodním standardu ISO 525:2015 [13]. 

Jedná se o Karbid křemíku – SiC, Korund – Al2O3, Zirkon – ZrO2. Z těchto základních zrn 

se vyrábí i směsi. V zadání je uveden Zirkon-korund, označován též „ZA“, který má 

chemický vzorec Al2O3 + ZrO2. Je to eutektická tavenina, která je ve velmi tenkých 

vrstvách spontánně uhašena. Velmi jemné části tvrdého Al2O3 a méně tvrdého ZrO2 jsou 

ztuhlé dohromady. Vlastnosti tohoto zrna jsou vysoká houževnatost a menší tvrdost ve 

srovnání s Korundem. Zrno s dobrými samo-ostřícími vlastnostmi [14]. 

 

Obr. 6 Krystalická struktura ZA [14] 

 

2.2.7 Rozměr v [mm] 

„125*22,23“ 

Průměr kotouče * rozměr upínacího otvoru. 

Rozměr je klíčovým požadavkem, je zadán ve vztahu k používanému nářadí, 

v tomto případě elektrické úhlové brusky pro průměr lamelového brusného kotouče 

125mm a rozměrem upínacího otvoru, viz obr. 2. 

2.2.8 Typ brusného plátna 

„Polycotton“ 

Brusné plátno slouží jako vrstva, na kterou se nanáší brusné zrna. Dalším takovým 

brusným plátnem může být papír, polyester, bavlna, nebo vulkánfíbrový papír.  Brusné 

plátno se může dále upravovat pomocí impregnací, nebo povlakováním. Cílem těchto 

úprav je regulace pružnosti plátna, nebo minimalizace roztažnosti [14].  
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2.2.9 Speciální požadavky 

„U kotoučů musí být doložitelné splnění všech českých a evropských norem pro 

daný typ brusiva, zvláště pak tyto: EN12413; EN13743; ENISO 6103; ISO 525:1999; ISO 

13942:2000; ISO 6103:2005; ČSN EN 12413: 2007; ISO603 (1-16):1999; ISO 

13942:2000; EN 12413:2007; ISO 15635:2001; ISO 3919:2005; ISO 16057:2002; ISO 

21951:2001; ISO 2421:2003; ISO 21948:2001 + odpovídající normy FEPA a oSa“  

 

Většina uvedených norem se nijak nevztahuje k lamelovým brusným kotoučům. 

Normy nebudou mít vliv k navrhované metodice, proto je popisovat v této práci nebudu, 

bylo by to velice zdlouhavé, a ve výsledku zbytečné. Zmínil bych se však o dvou 

organizacích, které dohlížejí na plnění vysokých požadavků a bezpečnost brusiva.  

oSa - je sdružení zodpovědných výrobců brusných nástrojů v Evropě. Záměrem 

organizace je v úzké spolupráci s FEPA, splnit vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost 

kladené na používání brusných nástrojů a tím se stanovilo jasné vymezení se proti 

nekvalitním výrobkům. Výrobce v tomto sdružení dbá na přísné předpisy a to je záruka 

bezpečných a vysoce kvalitních výrobků, které jsou vyráběny a prodávány. To znamená 

zvýšenou bezpečnost při užívání pro uživatele a snížení riziko odpovědnosti pro 

obchodníka. Organizace oSa potvrzuje tento vnitřní závazek vydáním celosvětově 

chráněné ochranné známky. 

FEPA -  Federace evropských výrobců brusiva se věnuje prosazování bezpečnosti 

při používání brusiva a aktivně se zapojuje do přípravy a prosazování evropských a 

mezinárodních ISO norem pro brusivo a obráběcí strojena brusné operace. 

2.2.10 Plocha brusiva minimálně v [cm
2
] 

„389“ 

Plochou brusiva je myšlen výpočet plochy jedné lamely brusiva, která je následně 

vynásobena počtem lamel na brusném kotouči. Popis hodnocených parametrů a postup 

výpočtu uveden níže. 

a [cm] = délka lamely;  

b [cm] = šířka lamely;  

S1 [cm
2
] = plocha lamely se vypočítá vztahem: 

S1 = a * b      1) 

n = počet lamel;  

S2 [cm
2
] = plocha brusiva se vypočítá vztahem: 

S2 = S1 * n      2) 
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2.2.11 Pojivo 

„Umělá pryskyřice“ 

Pojivo lepí a fixuje brusné zrno na podložném materiálu. Fenolové (umělé) 

pryskyřice jsou nejrozšířenějšími pojivovými materiály. K dosažení rozdílných vlastností 

fenolických pryskyřic jsou použita speciální pojiva. Nejdůležitějšími vlastnostmi pojiv jsou 

pružnost, voděodolnost a přilnavost. Na obrázku 7 jsou vidět tři vrstvy pojiv, které jsou 

nazývány povlak. 

 

Obr. 7 Schéma konstrukce nanášeného brusiva [14] 

Přídavný povlak je použit s cílem zlepšení řezných vlastností kombinací plniv se 

speciálními pojivovými činidly. Část plniv pomáhá zvyšovat brusný výkon, protože 

obsahují aktivní brusné přísady. Přídavný povlak je velmi důležitý pro broušení 

korozivzdorných ocelí. 

2.2.12 Podložný talíř 

„Sklolaminát“ 

Nejznámější materiál používaný na lamelové brusné kotouče. Alternativou mohou 

být speciální slitiny, nebo vulcanfíbrová podložka. 

2.2.13 Tvar podložného kotouče 

„Kónický“ 

Tvary brusných kotoučů jsou uvedeny české normě ČSN ISO 525:2015. 

2.2.14 Doplňující speciální požadavky 

„Brusný úběr po dobu životnosti na vzorku na materiálu (ocelový pás, mat. EN 

S355J2+N /ČSN 11 503/, 5 mm tloušťka, 550 mm délka, 60 mm šířka) a definovaných 

podmínek (pracovní přítlak 6,5kg; n=11000prm/min; P=1300W) min.1030g , rychlost 

úběru 30,3 g/min“ 

2.2.15 Měrná jednotka (MJ) 

„Ks“ 
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2.2.16 Předpokládané množství odběru v MJ 

„26 000“ 

Předpokládané množství je uváděno ze záznamů z předešlého roku. 

 

2.3  Zhodnocení analýzy 

Aplikovaný způsob vypsání technických požadavků je souhrnem matoucích, 

neúplných a neodborných požadavků. Níže je uvedeno zhodnocení k jednotlivým 

požadavkům. 

 

2.3.1 Číslo artiklu 

Pro interní identifikaci je to požadavek zcela nepostradatelný.  

2.3.2 Druh brusiva 

Zde je zaměněn druh brusiva s typem nástroje. Tento požadavek je klíčovým ve 

výběrovém řízení. 

2.3.3 Oblast použití 
Slučovat ocel a nerez v praxi není doporučováno. Univerzálnost brusného kotouče 

je na úkor kvality nebo ceny. Kotouč na nerezové materiály může být funkční i na ocel, ale 

svou univerzálností je zpravidla dražší. V praxi je nutno dohlížet na skutečnost, pokud 

lamelový brusný kotouč používáme na obyčejnou ocel např. S355J2+N dle ČSN 41 1503 

[15], nelze jej dále aplikovat na nerezové materiály z důvodu odlamujících se částí zrn 

kontaminovaných z S355J2+N, které pak zapříčiňují korozi nerezavějících materiálů. 

Litina je specifickým materiálem, na který je nutno použít jiný druh brusiva. 

2.3.4 Vhodnost pro 

Univerzální zadání, které se vzájemně popírá se zadáním materiálu v odstavci 

doplňujícím speciální požadavky. Kotouč má být hodnocený na materiálu S355J2+N. 

2.3.5 Zrnitost 

Pokud má být požadavek na brusivo vyráběné dle FEPA, je nutné uvést celý název, 

tedy „P40“. Avšak stanovením velikosti zrna je znemožněno budoucím dodavatelům 

nabídnout vhodnější, výkonnější a efektivnější alternativu pro zadanou brusnou operaci. 

2.3.6 Druh brusného zrna 

Stanovením jediného typu konzervativního brusiva, bez toho, že dodavatelé nemají 

možnost nabídnout nejmodernější alternativní zrno, je omezením v neprospěch výkonové 

vlastnosti brusiva. Stanovením jediného typu brusného zrna se také zbavujeme možnosti 
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získat od dodavatelů vhodnější typ složení zrna a v důsledku toho není využit veškerý 

potenciál ke snížení nákladů pro vybranou výrobní společnost. 

2.3.7 Rozměr v [mm] 
Rozměr je klíčovým požadavkem, je zadán ve vztahu k používanému nástroji, 

v tomto případě úhlové brusky 125, neboli průměrem lamelového brusného kotouče a 

rozměrem upínacího otvoru, viz obr. 2. 

2.3.8 Typ brusného plátna 

Pro výběrové řízení nemá určující význam, je to však nejvhodnější varianta 

z pohledu životnosti a úběru brusného kotouče. 

2.3.9 Speciální požadavky 

Většina uvedených norem nemá žádný vztah k lamelovým kotoučům. Bez ohledu 

na tvar brusného nástroje se vyskytují všechny existující normy, z nichž většina se 

k zadané položce nevztahuje a navíc platnost některých norem je sporná, jakožto i fakt, že 

normy nejsou uvedeny v platném či dohledatelném znění. 

2.3.10 Plocha brusiva minimálně v [cm
2
] 

Tato specifikace zdá se být důležitým požadavkem, avšak v tomto případě záleží na 

kvalitě a výkonnosti použitého brusiva, z tohoto důvodu je potřeba věnovat vyšší 

pozornost výkonnosti kotouče.  

2.3.11 Pojivo 

Důležitý parametr v technické specifikaci. Koncový uživatel se nemusí zabývat 

tímto parametrem. 

2.3.12 Podložný talíř 

Důležitý parametr v technické specifikaci. Koncový uživatel se nemusí zabývat 

tímto parametrem. 

2.3.13 Tvar podložného kotouče 

Důležitý parametr v technické specifikaci. Koncový uživatel se nemusí zabývat 

tímto parametrem. 

2.3.14 Doplňující speciální požadavky 

Přítlak 6,5 kg je pro daný úkon poměrně vysoký a trvale nesnadno dosažitelný. 

Není zmíněno, jakým způsobem se bude brusný kotouč testovat, není stanovena metodika 

testování brusných kotoučů. 

2.3.15 Měrná jednotka (MJ) 
Důležitý parametr v technické specifikaci. 
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2.3.16 Předpokládané množství odběru v MJ 

Předpokládané množství je nutné uvádět z důvodu tvoření cen od potencionálních 

dodavatelů. 

 

Uvedené technické požadavky jsou jakýmsi obecným mixem požadavků na 

univerzální kotouč. Po provedení marketingového průzkumu a konzultacemi s technickými 

odborníky v oboru broušení takovýto jeden brusný kotouč se na trhu neobjevuje. Stojí za 

zmínku že, v technických požadavcích není uveden charakter použití nástroje jako 

například broušení na ploše, broušení na hraně, odjehlování otřepů po různých operacích, 

zabrušování koutových svarů, odstranění svaru, připravování materiálu úkosováním atd.)  

Informace na jaký materiál bude kotouč použit a jakou operaci bude provádět, by 

mělo být rozhodnuto dávno před sepsáním technických požadavků. Pracovníci 

technologického oddělení by měli definovat, jaký typ brusiva a kotouče použít k dané 

operaci. 

 

Dodavatelé si po letech uvědomili, že výběrové řízení je řízeno modelem, kdo chce 

dodávat brusivo do vybraného výrobního podniku, musí nabídnout nejnižší cenu za brusný 

kotouč. Tento model může vyhovovat firmám, které si dokáží zajistit levné kvalitní 

kotouče, třeba byť na omezený počet dodávek. Do podniku se tak mohou snadno dostat 

kotouče s různou kvalitou, tedy i různou výkonností úběru materiálu, aniž by to bylo na 

první pohled jednoduše zjistitelné. Je nutné dále zajistit jasnou identifikaci brusných 

kotoučů, to znamená uvést identifikaci v podobě EAN kódů, které jsou na kvalitních 

kotoučích uvedeny. EAN kódem tak dojde k jasné identifikaci a zamezí se tak kolísání 

kvality brusných kotoučů  

Stávající model pro výběr dodavatele se může zdát nejekonomičtějším možná i 

nejefektivnějším, opak se však stává skutečností, protože nejnižší cena vylučuje nákup 

moderních výkonných brusných kotoučů. 
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3  Návrh řešení vybraných problémů se zabezpečením 

kvality brusiva ve vybraném výrobním podniku 

Jedním z hlavních požadavků výběrového řízení by mělo být nejen specifikování 

technických požadavků, ale především testování brusiva a jeho následné hodnocení. Je 

nutné zvolit správnou a nezávislou metodiku ověření výkonnosti brusiva. Níže navrhovaná 

metodika posouzení brusiva.  

 

3.1 Metodika posouzení brusiva 

U brusných kotoučů, je úkolem zkoušky zjistit, nákupní cenu v Kč, váhu kotouče 

před zkouškou [kg], váhu kotouče po zkoušce [kg], váhu materiálu před zkouškou [kg], 

váhu materiálu po zkoušce [kg], celkový čas broušení [min]. 

Z měřitelných parametrů, které jsou velice cenné pro další postup metodiky, se 

vypočítají další zjištěné parametry: 

Spotřeba kotouče [kg], úběr materiálu [kg], úběr materiálu [kg/hod], faktor výkonnost 

[body], náklady na kotouč [Kč/kg]. 

Pokud máme k dispozici údaje o hodinové sazbě brusiče, známe čas na výměnu 

kotouče a známe předpokládané množství odebraných kotoučů za rok, můžeme dopočíst: 

Mzdové náklady [Kč/kg], náklady na výměnu kotouče [Kč/kg], celkové náklady [Kč/kg], 

úběr materiálu za rok [kg/rok], náklady na kotouče za rok [Kč], náklady na pracovní místo 

za rok [Kč], náklady na výměnu kotouče za rok [Kč], celkové náklady za rok [Kč]. Pokud 

máme celkové náklady, pak dopočteme úsporu nákladů za rok [Kč] převedeme na %. 

Dalšími údaji, které lze získat touto metodikou, jsou environmentální aspekty 

k posouzení. Jsou jimi váha prachu z kotouče [kg] a váha prachu z kotouče za rok [kg]. 

 

3.1.1 Předmět metodiky:  
Zjištění výkonnostních parametrů lamelového brusného kotouče. 

 

3.1.2 Zúčastnění: 

 Zástupce technologického oddělení  

 Dva zkušení brusiči  

 Zástupce oddělení kvality 
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3.1.3 Ke zkouškám kotoučů je potřeba: 

 Porovnávací kotouč stávajícího dodavatele jako referenční etalon plus 

vzorky potencionálních dodavatelů. Tyto kotouče by měli být označeny 

anonymním způsobem, aby brusiči, provádějící testování, bylo zamezeno 

ovlivňování testů.  

 Vzorek materiálu podle výrobních zvyklostí – zkušební vzorek na zkoušky 

svářečů, 200mm x 150mm tloušťka materiálu 12mm, kvalita materiálu S355 

J2+N 

 2x úhlovou brusku, typem nejpoužívanější ve vybraném výrobním podniku 

 Popis technologie broušení (hrana, plocha, kout) v tomto případě je tento 

způsob provedení popsán v odstavci 3.1.8 

 Posuvné měřítko s rozsahem 0 – 150 mm 

 Váha s minimální váhovou jednotkou 1 gram 

 Vteřinové stopky  

 Svěrák (stojan) pro uchycení vzorku materiálu  

 Ochranné pomůcky  

 Záznamový protokol 

 

3.1.4 Hodnotitelné parametry:  

Potřeba přítlaku, vibrace a další subjektivní pocity, např. zápach. 
 

 

3.1.5 Objektivita:  

Brusič dostane neidentifikovatelný kotouč označený číslem, aby se vyloučila 

možnost ovlivnění zkoušky.   

 

3.1.6 Motivace:  

Celé testy můžeme organizovat jako soutěž o nejlepšího brusiče. Účastníky z řad 

vybraného výrobního podniku je možno ocenit prémií. 
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3.2 Způsob provedení zkoušení brusného kotouče: 

Níže budou zaznamenány jednotlivě očíslované kroky průběhu zkoušení kotoučů. 

Před a během zkoušení brusného kotouče, je důležité vést přesný záznam o provedení 

zkoušky. Navrhovaný vzor formuláře pro záznam údajů, je uveden v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Protokol k záznamu z testování brusných kotoučů 

Záznamový protokol Číslo protokolu 

Brusný kotouč 

Krycí označení při zkoušce   OSA   

Dodavatel   Počet piktogramů   

Výrobce kotouče   Návod   

Obchodní název   FEPA list   

Průměr kotouče   Rozměr lamely [cm]   

Brusné zrno typ   Plocha jedné lamely [cm2
]   

Zrnitost   Počet lamel [ks]   

EAN   Plocha všech lamel [cm2
]   

INOX   Pořizovací cena kotouče [CZK]   

Pracovní nářadí 
Pohon   Regulace otáček pohonu   

Výrobce pohonu   Materiál dle ČSN 41 1503   

Typové označení   Rozměr materiálu [mm]   

Příkon pohonu (W)   Popis broušení   

Zkouška Další parametry 

Hmotnost kotouče před zkouškou [kg]   Vibrace   

Hmotnost kotouče po zkoušce [kg]   Zápach   

Váha obrobku před zkouškou [kg]   Potřeba přítlaku   

Váha obrobku po zkoušce [kg]   Prašnost   

Celkový čas broušení [min]     

Poznámky:       

        

Datum: Zkoušku provedl: Podpis: 

 

1. Krok 

Vyplnit číslo protokolu, údaje v části brusný kotouč, údaje v části ruční pohon, 

počáteční záznam hmotnosti kotouče a počáteční hmotnost broušeného materiálu. 
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2. Krok 

Provedení anonymizování kotouče na vrchní nebrousící straně černým sprejem tak 

ať není poznat výrobce. 

3. Krok 

Provedeme vážení vzorku lamelového brusného kotouče před broušením a 

zaznamenáme do příslušného protokolu 

4. Krok 

Provedeme vážení broušeného materiálu a zaznamenáme do příslušného protokolu. 

 

Zkouška broušení vzorku brusného kotouče, bude probíhat broušením takzvaně „na 

hranu“. Způsob broušení na hranu je znázorněn na obrázcích níže. 

 

5. Krok 

Broušený materiál se upevní do stojanu, viz obr. 8 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka stojanu s upevněným zkoušeným materiálem 

 

6. Krok 

Spustíme stopky a začneme brousit. První broušení na hranu. Viz obr. 9. 
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Obr. 9 Ukázka zkoušky - broušení první hrany materiálu 

 

Broušení na protější hranu materiálu. Viz obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Ukázka zkoušky - broušení druhé hrany materiálu 
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Srovnání zbroušených hran do základního tvaru. Viz obr. 11. 

 

 

Obr. 11 Ukázka zkoušky – srovnání třetí hrany materiálu 

 

Tímto způsobem broušení se pokračuje až do konce životnosti kotouče. Pravou 

chvíli kdy ukončit broušení, pozná zkušený brusič tak, že kotouč má již malý úběr 

materiálu a dokáže vyhodnotit, že s takovýmto kotoučem by nadále ve výrobním procesu 

v broušení nepokračoval. 

7. Krok 

Do protokolu zaznamenáme čas ukončení broušení, konečnou váhu brusného 

kotouče a konečnou váhu broušeného materiálu. 

 

3.3 Navrhovaná technická specifikace 

Navrhovaná technická specifikace by měla být konkrétnější na daný artikl.  

Číslo artiklu:  dle interních směrnic 

Typ kotouče: Lamelový brusný kotouč 

Zrnitost: P40 
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Rozměr nástroje [mm]: 125x22,23 

Druh brusného zrna: ZA – Zirkonkorund 

Tvar podložného talíře: kónický 

Doplňující požadavky: alternativní povolená zrnitost P36; INOX; oSa, FEPA 

Měrná jednotka (MJ): ks 

Identifikační EAN Kód (doplní dodavatel): 

Nabídková cena v CZK (doplní dodavatel): 
 

Návody jak správně a hlavně bezpečně používat brusné nástroje, by měli být 

součástí každého balení, tento požadavek by měl být jedním z hlavních požadavků. Na 

brusném kotouči musejí být dostatečně čitelné piktogramy. 

 

 

3.4 Návrh na hodnocení zjištěných parametrů výkonnosti 
brusiva 

V této kapitole jsem uvedl navrhované výpočty parametrů výkonnosti brusiva. 

 

Spotřeba kotouče [kg] = Váha kotouče před zkouškou [kg] - Váha kotouče po zkoušce [kg]

             3) 

Úběr materiálu [kg] = Váha materiálu před zkouškou [kg] - Váha materiálu po zkoušce 

[kg]             4) 

 

Úběr materiálu [kg/hod] = Úběr materiálu [kg] / Celkový čas broušení [min] * 60 

             5) 

Faktor výkonnost = Úběr materiálu [kg] - Spotřeba kotouče [kg]    

             6) 

Náklady na kotouč [CZK/kg] = Nákupní cena kotouče CZK / Úběr materiálu [kg] 

             7) 

Náklady na výměnu kotouče [CZK/kg] = (Čas na výměnu kotouče [min] * Mzdové náklady 

[CZK/hod]) / (60 * Úběr materiálu [kg])       

             8) 
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Mzdové náklady [CZK/kg] = Mzdové náklady [CZK/hod] / Úběr materiálu [kg/hod] 

                  9) 

Celkové náklady [CZK/kg] = Náklady na kotouč [CZK/kg] + Náklady na výměnu kotouče 

[CZK/kg] + Mzdové náklady [CZK/kg]       

                                  10) 

Úběr materiálu za rok [kg] = Roční spotřeba kotoučů [ks] * Úběr materiálu [kg] 

                                  11) 

Náklady na kotouče za rok [CZK] = Úběr materiálu za rok [kg] * Náklady na kotouč 

[CZK/kg]                                12) 

 

Mzdové náklady na pracovní místo za rok [CZK] = Úběr materiálu za rok [kg] * Mzdové 

náklady [CZK/kg]                    13) 

 

Náklady na výměnu kotouče za rok [CZK] = Náklady na výměnu kotouče [CZK/kg] * Úběr 

materiálu za rok [kg]                               14) 

 

Celkové náklady za rok [CZK] = Úběr materiálu za rok [kg] + Náklady na kotouče za rok 

[CZK] + Mzdové náklady na pracovní místo za rok [CZK] + Náklady na výměnu kotouče 

za rok [CZK]                                 15)  

 

Uvažujme že, Váha prachu z kotouče [kg] = Spotřeba kotouče [kg], pak tedy 

následuje výpočet: 

 

Váha prachu z kotouče za rok [kg] = Váha prachu z kotouče [kg] * Spotřeba kotoučů za 

rok [ks]                                16) 

 

 

4 Zhodnocení návrhu 

Zkoušením brusných kotoučů nejen že můžeme ověřovat kvalitu dodaného 

produktu, ale zkoušení nám může přinášet důležitá data pro poznání nových, výkonnějších 

produktů, které by se dosavadním procesem ve vybraném podniku neobjevili. Proto byla 

provedena jedna informativní zkouška brusného kotouče od dodavatele X pro posouzení 

kvality.   
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4.1 Zkouška a záznam údajů 

K hodnocení byl zvolen výše uvedený nejfrekventovanější lamelový brusný kotouč 

jako referenční etalon. Tento lamelový brusný kotouč byl poptáván na jeden rok v objemu 

26 000 ks.Do záznamového protokolu jsem se rozhodl záměrně neuvádět údaje o 

výrobcích, jejich obchodní značky, ani informace o dodavatelích, protože touto prací 

nechci nikterak tyto organizace poškodit. Dodavatele označím pod názvem X a Y. Do 

protokolu nebude zaznamenán výrobce a typ pohonu, protože pro tuto fázi není důležitý 

výrobce pohonu, co je však důležité, ke zkoušce musí být zajištěn stále stejný pohon u 

všech zkoušených kotoučů. Údaje prvního kotouče od Dodavatele X jsou uvedeny 

v záznamovém protokolu v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Záznamový protokol ke zkoušenému kotouči Dodavatele X 

Záznamový protokol Číslo protokolu 

1001 

Brusný kotouč 

Krycí označení při zkoušce 1 OSA není 
Dodavatel X Počet piktogramů 5 

Výrobce kotouče --- Návod není 
Obchodní název --- FEPA list není 
Průměr kotouče 125 Rozměr lamely [cm] 3,0 x 1,7 

Brusné zrno typ ZA Plocha jedné lamely [cm
2
] 5,1 

Zrnitost P40 Počet lamel [ks] 68 

EAN není Plocha všech lamel [cm2
] 347 

INOX není Pořizovací cena kotouče [CZK] 16,87 

Pracovní nářadí 
Pohon Úhlová bruska Regulace otáček pohonu ano 

Výrobce pohonu --- Materiál dle ČSN 41 1503 S 355 J2+N 

Typové označení --- Rozměr materiálu [mm] 12 x 200 x 150 

Příkon pohonu (W) 1 400 Popis broušení Hrana/hrana 

Zkouška Další parametry 

Hmotnost kotouče před zkouškou [kg] 0,092 Vibrace ano 

Hmotnost kotouče po zkoušce [kg] 0,068 Zápach ano 

Váha obrobku před zkouškou [kg] 5, 730 Potřeba přítlaku ano 

Váha obrobku po zkoušce [kg] 5, 272 Prašnost ano 

Celkový čas broušení [min] 20 

Poznámky:       

        

Datum: Zkoušku provedl: Podpis: 
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Další zkouška proběhla na kotouči, který je do zkoušky přijat jako vzorek. Jedná se 

o kategoricky stejný brusný kotouč jako již zkoušený etalon, rozdíl je ve výrobci, který zde 

nebude uveden, označil jsem jej kotouč od Dodavatele Y. Údaje o kotouči v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Záznamový protokol ke zkoušenému kotouči Dodavatele Y 

Záznamový protokol Číslo protokolu 

1002 

Brusný kotouč 

Krycí označení při zkoušce 2 OSA ano 

Dodavatel Y Počet piktogramů 6 

Výrobce kotouče ---  Návod ano 

Obchodní název ---  FEPA list ano 

Průměr kotouče 125 Rozměr lamely [cm] 2,5 x 5 

Brusné zrno typ ZA Plocha jedné lamely [cm2
] 12,5 

Zrnitost P40 Počet lamel [ks] 60 

EAN ano Plocha všech lamel [cm2
] 750 

INOX ano Pořizovací cena kotouče [CZK] 120 

Pracovní nářadí 
Pohon Úhlová bruska Regulace otáček pohonu ano 

Výrobce pohonu ---  Materiál kvalita S 355 J2+N 

Typové označení --- Rozměr materiálu [mm] 12 x 200 x 150 

Příkon pohonu (W) 1 400 Popis broušení Hrana/hrana 

Zkouška Další parametry 

Hmotnost kotouče před zkouškou [kg] 0,124 Vibrace menší 
Hmotnost kotouče po zkoušce [kg] 0,068 Zápach ne 

Váha obrobku před zkouškou [kg] 5,708 Potřeba přítlaku menší 
Váha obrobku po zkoušce [kg] 1,980 Prašnost ne 

Celkový čas broušení [min] 130   

Poznámky: Kotouč vydrží podstatně 
déle než etalon       

  

        

Datum: Zkoušku provedl: Podpis: 

 

Z výše uvedených protokolů lze vyčíst u jednoho z dodavatelů nedostatky, které by 

podle nové metodiky nedovolily do podniku kotouče dodávat. 

Dodavatel X nemá jasnou identifikaci kotouče EAN kódem. Při dlouhodobé 

spolupráci nelze jednoduše kontrolovat kvalitu dodaných kotoučů, kvalita tak může kolísat 

ve výkonnosti kotoučů. Jediný způsob jak by šlo hlídat kvalitu je ten, že by se při každé 
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dodávce kotouč musel zkoušet. Bez jasné identifikace nelze propojit kotouč 

s požadovaným FEPA listem, ani s žádnou jinou dokumentací, která by prokazovala původ 

kotouče. U dodavatele Y je identifikace jasná prokazatelná EAN kódem, který je spojen 

s FEPA listem. Brusiči nemohou být prokazatelně seznámeni s návodem, významem 

piktogramů, protože návod není u Dodavatele X k dispozici.  

Dalšími hodnocenými parametry jsou vibrace, zápach a prašnost. Zatímco 

Dodavatel X dodal kotouč s vyššími vibracemi, vyšší prašností a nežádoucím zápachem, u 

Dodavatele Y tyto parametry vykazují menší vibrace, menší potřebu přítlaku, což 

znamená, že brusivo je agresivnější, menší zápach a prašnost. Do poznámky bylo uvedeno, 

že kotouč vydrží podstatně déle. 

 

4.2 Vyhodnocení zjištěných parametrů 

Identifikací pro porovnávané kotouče jsou čísla ze záznamových protokolů. 

Vyhodnocení jsem provedl z navrhovaných výpočtů v kapitole 3.4, a přenesl do 

tabulkového procesoru Microsoft Excel. Příklad jak by tabulka s vyhodnocenými 

parametry mohla vypadat je uvedena v tabulce 6 v této kapitole. 

Takto vytvořená tabulka v tabulkovém procesoru nemusí porovnávat pouze jeden 

etalon a jeden zkoušený vzorek, ale lze ji použít na více zkoušených kotoučů, avšak musí 

být zaručeno, že kotouče jsou používány na stejný materiál, na stejném pohonu, hodnotí se 

stejné složení zrna a stejný typ kotouče.  

Pro vyhodnocení zjištěných parametrů je nutné ještě dodat údaje o hodinové sazbě 

brusiče a čas potřebný k výměně kotouče. Hodinová sazba brusiče je zvolena 500 Kč za 

hodinu a čas k výměně jednoho kotouče je zvolena 1 minuta.  
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Tabulka 6 Vyhodnocené parametry 

Číslo kotouče 1001 1002 

Nákupní cena kotouče [Kč] 17,00 120,00 

Váha kotouče před zkouškou [kg] 0,092 0,124 

Váha kotouče po zkoušce [kg] 0,068 0,068 

Spotřeba kotouče [kg] 0,024 0,056 

Váha materiálu před zkouškou [kg] 5,730 5,708 

Váha materiálu po zkoušce [kg] 5,272 1,980 

Úběr materiálu [kg] 0,458 3,728 

Celkový čas broušení [min] 20 130 

Úběr materiálu [kg/hod] 1,374 1,721 

Čas na výměnu kotouče [min] 1 1 

Faktor výkonnost  19 67 

Náklady na kotouč [Kč/kg] 37,118 32,189 

Náklady na výměnu kotouče [Kč/kg] 18,195 2,235 

Mzdové náklady [Kč/kg] 363,901 290,594 

Celkové náklady [Kč/kg] 419,214 325,018 

Úběr materiálu za rok [kg] 11908 11908 

Náklady na kotouče za rok [Kč] 442000 383305 

Mzdové náklady na pracovní místo za rok [Kč] 4333333 3460390 

Náklady na výměnu kotouče za rok [Kč] 216667 26618 

Celkové náklady za rok [Kč] 5003908 3882221 

Spotřeba kotoučů za rok [ks] 26000 3194 

Úspora nákladů za rok [Kč] 0 872943 

Úspora nákladů [%] 0% -20% 

Enviromentální aspekty   

Váha prachu z kotouče [kg] 0,024 0,056 

Váha prachu z kotouče za rok [kg] 624 179 

 

Vypočtené výsledky z tabulky ukazují, že výkon kotouče 1002 je mnohonásobně 

vyšší, dá se říci, že ve všech ohledech je tento kotouč lepším. V úběru materiálu za 

životnost kotouče je rozdíl 3,27 kg, v celkovém čase broušení je rozdíl 110 minut, kdy 

kotouč 1002 brousí o skoro dvě hodiny déle než kotouč1001. I přes velkou nákupní cenu se 

dostal kotouč 1002 pod náklady levnějšího kotouče 1002 v položce podíl cena za kilogram 

o 4,93 Kč/kg.  

Kotouč 1002 má mnohem více prachu než kotouč 1001, je to přímo úměrné k úběru 

materiálu a ploše brusiva kotouče. Zatímco výkonnější má plochu brusiva 750 cm2, kotouč 

1001 má plochu brusiva 347 cm2
. V konečném důsledku je však spotřeba výkonnějšího 

kotouče nižší 3 194 ks z původních 26 000 ks to je 12,3%, tak váha prachu je na 179 kg 

z původních 624 kg tedy 29%. 
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Závěr 

V této bakalářské práci byl vysvětlen pojem kvalita, nákup a partnerství 

s dodavateli. Bylo uvedeno 10 zásad v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Také bylo 

zmíněno, jak důležité jsou ekonomické úvahy v managementu kvality. 

Byla provedena analýza stávajícího procesu nakupování brusiva do vybraného 

výrobního podniku, konkrétně byl uveden nákup konkrétního lamelového brusného 

kotouče. Byly zmíněny dosavadní přístupy a jejich vyhodnocení.  

Součástí této práce je nový přístup k nakupování brusiva. Je uvedeno jak důležité je 

zadat vybrané technické požadavky, ale také jak zajistit požadovanou kvalitu po celou 

dobu nakupování a hlavně posuzovat nakupované kotouče podle provedených zkoušek. 

Byla vytvořena metodika zkoušení kotoučů, těmito zkouškami byl zjištěn úběr materiálu za 

životnost kotouče, úběr materiálu v kilogramech za hodinu, z toho vyplývá, jaké jsou 

náklady na broušení za hodinu. Dalším údajem, který je v metodice uveden, jsou náklady 

na kilogram broušeného materiálu, náklady na kotouč za rok a spoustu dalších údajů podle 

kterých se kotouč vyhodnocuje jako například environmentální aspekt. 

V poslední části jsou provedeny zkoušky na dva lamelové brusné kotouče a 

porovnání jejich výkonností a nákladů podle zhotovené metodiky. Kotouč 1002 

Dodavatele Y podle jeho výkonnosti dokáže ušetřit vybranému výrobnímu podniku více 

než 800 tis. Kč za rok oproti kotouči 1001 Dodavatele X.  

Výsledky zkoušek je nutné brát s rezervou, protože u zkoušek je kotouč využit dle 

zkušeností brusiče, tyto zkušenosti nemá každý pracovník, který s kotoučem brousí, a 

proto kotouč nemusí využít ze sta procent, tudíž může docházet i k ekonomickým ztrátám. 

Je tedy nutné provádět neustálé školení pracovníků, jak s kotouči zacházet. 

S výkonnostním faktorem brusiva je třeba velmi zodpovědně pracovat a ukončit 

praxi dosavadních nákupů brusných materiálů s orientací pouze na nejnižší pořizovací 

cenu. O ekonomicky neefektivní, a do značné míry v mnoha ohledech rizikové, orientaci 

na nepodstatná, mnohdy neodborná specifika zadání, jsou upřednostněni ne zcela ideální 

dodavatelé a přitom se zbavujeme možnosti pokrokových řešení. 
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