
Svět plastů se ptal Tomáše Valiny, manaže-
ra výrobního střediska, z opavského KSR na 
technické detaily výroby. „Používáme formy 
většinou vyrobené přímo v Kanadě anebo 
z naší nástrojárny z Číny. Speciální formy v ur-
čitých případech necháváme vyrobit tady, ale 
je to poměrně velmi složité,“ přibližuje situaci 
s výrobou forem Tomáš Valina.
„Kanadský styl výroby forem je zcela odlišný 
od evropského. Kanaďané žádné formy nekalí, 
nedělají je do rámu a dělají je z jednoho kusu. 
Zpočátku jsem byl velmi skeptický, že lisujeme 
na formách, které nejsou kalené, ale mé zku-
šenosti mě posléze přesvědčily, že ty kanadské 
formy někdy vydrží mnohem déle než formy 
kalené,“ shrnuje své zkušenosti Tomáš Valina.
Svět plastů: Čím to je?
„Je to tím, že použijí velice kvalitní materiál 
hned na začátku a z něho formu vyrobí. Ta 
poskytuje mnohem lepší chlazení tím, že není 
skládaná z dílů a nejsou tam přechody, takže 
ten jeden kus lépe chladí,“ konstatuje Tomáš 
Valina. „Nevýhody jsou ty, že když potřebu-
jete opravit třeba jeden malý kolíček, tak se 
celá forma musí přesunout na nějaké pětitu-
nové CNC a nevytáhnete si jen kolíček a ne-
opravíte ho. Co se týče horkých trysek, zase 
je tu rozdíl mezi americkým trhem automobilů 
a evropským trhem. Jsou tam zcela jiné kvali-
tativní požadavky jak v Americe, tak v Evropě.  

Takže máme horké vtoky se studenými rozvo-
dy. Nepoužívají se horké vtoky až přímo k dílu. 
Nepoužívají se zažehlováky, protože v Evropě 
sice chcete krásný výlisek, ale v Americe to 
člověk ulomí, nemusí to ani zahlazovat, zastři-
hávat, nic. Což je pro mě zase velký problém 
vysvětlit toto matce v Kanadě, že to tady je ne-
přípustné. Takže se používají, ale minimálně, 
a čistě jen ten středový vtok, ale nepoužívají 
se horké rozvody. Jinak je to všechno uděláno 
studeným rozvodem.“
Svět plastů: Máte pro repase forem  
nějakého exkluzivního partnera?
„Co se týče oprav, repasí a modifikací, vyu-
žíváme firmu Alfachrom. Tuto firmu a pana 
Koutného ale ve Světě plastů znáte, neb víme, 
že Alfachrom se na vašich stránkách objevu-
je. Hodně také spolupracujeme s Ing. Petrem 
Grossem, IPG, který pro nás vytváří i nějaké 
prototypové formy,“ informuje Tomáš Valina.
Svět plastů: A když se dohodnete na tom, 
že budete vyrábět nějaký díl, tak je  
i dodávka formy z Kanady?
„S výrobcem se uzavře dohoda, dostane proto-
typové díly, které si odsouhlasí. Formu a veškeré 
záležitosti si zařizujeme z KSR. Jestli forma pak 
zůstane naším majetkem záleží na dohodách. 
Ale formy jako takové se vyrábějí v Kanadě,“ 
dodává Valina.
Svět plastů: A co když použijete vtoky 
třeba od firmy Husky, nebo od nějaké  
jiné evropské společnosti?
„V Kanadě se už naučili používat metrické 
míry, a de facto používáme věci, které jsme si 
určili a kterými se má osazovat. Pokud ten díl 
není dostupný v Kanadě a prodává se pouze 
v Evropě, a my ho tam chceme, tak při výro-
bě ho zajistíme a pošleme do Kanady, aby to 
osadili našimi díly a my jsme byli schopni to 
opravovat,“ upřesňuje Valina.

Svět plastů: A jak je to s testováním?
„Prvotní testování začíná už v nástrojárně, 
kde to vyrobili, posíláme tam i náš materiál, 
který používáme. Následuje testování, při-
pomínkování, jsem si schopen říci, co mi vy-
hovuje, konstruktér případně změní to, co je 
třeba. Samozřejmě rozhoduje i cena. Pak se 
vytvářejí formy, které se odzkouší, součás-
tí toho je předávací protokol, kde dostanu 
náměry, aby se to mohlo změřit. A i když je 
forma od mateřské firmy, tak si jí předá-
váme jako by byla bylo od někoho cizího. 
Odsouhlasí se to, napíšu si připomínky, ale 
jako matka-a dcera se pak domluvíme na 
tom, že si některé drobnosti doděláme sami. 
Než sem forma dojde, může dojít k modifikaci 
u zákazníka, ale 90 % forem je použitelných, 
zbylých deset procent pak upravujeme tady 
u nás,“ shrnuje Tomáš Valina.
Svět plastů: A co se týče používaných ma-
teriálů, granulátů? Jste při výběru vázáni 
na rozhodnutí matky?
„Náš hlavní dodavatel polyamidu je firma 
DSM. Co se týče polypropylénu, je to největší 
dodavatel Silon. Ten dodavatel je doporučený, 
ale to už řeší přímo tady náš nákup. A ten má 
hlavní slovo a rozhodne. Pokud to není naříze-
ný dodavatel,“ uzavírá Tomáš Valina.
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Základem lisovny jsou vstřikovací formy. A protože KSR je kanadská 
firma, de facto formy v Evropě vyrábí ve velice omezeném množství.


