
                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

 
 

KATALOG ZNANJA 
 
 
1. Ime modula: PAPIRNI IN KARTONSKI STROJ 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
   Dijak bo zmožen: 
 

• timskega dela ob zastojih in pretrgih, 
• pravilnega zagona in zaustavitve posameznih elementov papirnega ali kartonskega 

stroja, 
• nastavljanja parametrov posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja, 
• opravljanja in vrednotenja meritev kvalitete papirja ali kartona, 
• prepoznavanja in odpravljanja napak v papirju ali kartonu, 
• varnega in odgovornega dela, 
• razumevanja delovanja in namena posameznih elementov papirnega ali kartonskega 

stroja, 
• kontrole delovanja parametrov posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja, 
• spremljanja in kontroliranja porabe pomožnih sredstev. 

 

3. Poklicne kompetence: 
• izvaja postopke prebiranja, čiščenja in vodenja snovi v konstantnem delu papirnega ali 

kartonskega stroja ter formiranja papirnega lista. 
• izvaja postopke odvajanja vode iz papirnega lista v delu stiskalnic. 
• izvaja postopke sušenja papirnega ali kartonskega lista. 
• izvaja postopke oplemenitenja papirnega ali kartonskega lista. 
• opravlja in vrednoti osnovne laboratorijske meritve. 

 
Izvaja postopke prebiranja, čiščenja in vodenja snovi v konstantnem delu papirnega ali 
kartonskega stroja ter formiranja papirnega lista. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- Dijak: 
- pozna zakonske predpise o varnosti in 

zdravju pri delu, varovanju okolja in 
varstvu pred požari; 

Dijak: 
- upošteva pravila za varno delo; 
- upravlja z napravami v konstantnem 

delu stroja ter sledi njihovim 
parametrom; 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- pozna in razume delovanje elementov v 

konstantnem delu papirnega ali 
kartonskega stroja; 

- razume delovanje in namen natoka; 
- razume vplive na tok papirne 

suspenzije iz natoka; 
- razume namen sitove mize; 
- razume tehnologijo odstranjevanja 

vode iz papirne suspenzije v sesalnem 
delu formiranja; 

- prepozna odvzem papirja iz formirnega 
dela; 

- razume tehnologijo odvzema papirja iz 
formirnega sita; 

- razume nalogo formirnega sita; 
- pozna vplive na delovanje formirnega 

sita; 
- se zaveda pomena pomožnih sredstev 

pri formiranju papirnega lista; 
- razume regulacijo gramature po profilu 

ter vzdolž teka stroja; 
- zna oceniti odstopanja v procesu ter 

pravočasno ukrepati; 
- spozna postopek vzpostavitve 

krogotokov; 
- razume postopek zagona in zaustavitve 

elementov v konstantnem delu stroja; 
- razume postopek zagona in zaustavitve 

vakuumskih črpalk in ventilatorjev; 
- razume postopek zagona in zaustavitve 

formirnega dela stroja; 
- razume način kontrole napetosti in teka 

sita; 
- razume postopek menjave formirnega 

sita; 
- razume način preverjanja mrež 

vertikalnih prebiralnikov; 
- razume postopek čiščenja in menjave 

cevnih čistilcev; 
- spozna pomožna sredstva ter mesta 

doziranja le teh; 
- razume postopek odvzema papirnega 

lista; 
- razume postopke on-line čiščenja 

formirnih sit; 

- zažene elemente v konstantnem delu 
stroja po predpisanem zaporedju; 

- zaustavi elemente v konstantnem delu v 
primeru zastoja; 

- vzpostavi krogotoke ter zažene formirni 
del stroja; 

- zažene vakuumske črpalke ter 
ventilatorje za doseganja podtlaka, 
potrebnega v sesalnem delu formirnega 
sita; 

- zaustavi formirni del po predpisanem 
postopku; 

- izvede prehod tipa in gramature papirja 
ali kartona; 

- spreminja tok snovi iz natoka ter opazuje 
vpliv le-tega na kvaliteto papirja ali 
kartona; 

- nastavlja ter nadzira odstranjevanje vode 
iz papirne snovi v sesalnem delu; 

- ob zagonu stroja vključi odvzem 
papirnega lista; 

- kontrolira napetost ter tek formirnega 
sita; 

- ob zastojih sodeluje pri menjavi 
formirnega sita; 

- ob zastojih sodeluje pri čiščenju 
formirnega dela stroja; 

- ob zastoju sodeluje pri preverjanju 
kvalitet mrež vertikalnih prebiralnikov; 

- ob zastoju čisti poškodovane 
centrifugalne cevne čistilce; 

- med proizvodnjo hodi na obhode ter 
kontrolira porabo pomožnih sredstev; 

- izračuna količino doziranja pomožnih 
sredstev; 

- med proizvodnjo kontrolira on-line 
čiščenje formirnih sit; 

- med proizvodnjo vizualno preverja 
kvaliteto papirja ali kartona; 

- razloži načine odprave tipičnih napak iz 
formirnega dela papirnega stroja; 

- spremlja porabo sveže vode. 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- pozna dela ob zastoju. 

 
Izvaja postopke odvajanja vode iz papirnega lista v delu stiskalnic. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- Dijak: 
- pozna zakonske predpise o varnosti in 

zdravju pri delu, varovanju okolja in 
varstvu pred požari; 

- razume namen ter tehnologijo skupine 
stiskalnic; 

- primerja različne tipe stiskalnic; 
- razume vpliv ter namen klobučevine; 
- pozna tipične napake iz skupine 

stiskalnic; 
- zna oceniti odstopanja v procesu ter 

pravočasno ukrepati; 
- pozna zagon in ustavitev skupine 

stiskalnic; 
- razume načine in pomen on-line 

čiščenja klobučevin; 
- razume postopek napeljevanja papirja 

skozi skupino stiskalnic; 
- razume postopek menjave klobučevine; 
- razume način regulacije teka 

klobučevine. 

Dijak: 
- upošteva pravila za varno delo; 
- zažene stiskalnice ter prilagodi 

obremenitev; 
- zaustavi stiskalnice v primeru zastoja; 
- preveri tek klobučevine in napenjanje 

tekom proizvodnje; 
- preverja on-line čiščenje klobučevin 

tekom proizvodnje; 
- preverja on-line kvaliteto klobučevine; 
- opravlja on-line čiščenje klobučevin po 

predpisanih postopkih; 
- pomaga pri napeljevanju papirja čez 

skupino stiskalnic; 
- pomaga pri menjavi klobučevine med 

zastojem ter čiščenju skupine stiskalnic; 
- med proizvodnjo vizualno preverja 

kvaliteto papirja ali kartona; 
- zna odpraviti napake, ki izhajajo iz 

skupine stiskalnic. 

 
Izvaja postopke sušenja papirnega ali kartonskega lista. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

- pozna zakonske predpise o varnosti in 
zdravju pri delu, varovanju okolja in 
varstvu pred požari; 

- razume zagon in zaustavitev sušilne 
skupine; 

- razume način regulacije teka sušilnega 
sita; 

- razume princip nastavljanja parametrov 
sušenja; 

Dijak: 
- zažene sušilno skupino; 
- zaustavi sušilno skupino v primeru 

zastoja; 
- preveri tek ter napenjanje sušilnih sit 

med proizvodnjo; 
- sodeluje pri napeljevanju papirja ali 

kartona skozi sušilno skupino; 
- opravlja čiščenje sušilnih sit med zastoji, 
- sodeluje pri menjavi sušilnih sit; 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- razume delovanje sušilnega valja; 
- pozna način čiščenja sušilne skupine; 
- razume postopek menjave sušilnega 

sita; 
- pozna postopek napeljevanja papirja ali 

kartona; 
- razume načine in pomen on-line 

čiščenja sušilnih sit. 

- nastavlja parametre sušenja glede na 
zahteve; 

- sodeluje pri on-line čiščenju sušilne 
skupine; 

- spremlja porabo pare ter odvajanja 
kondenzata; 

- preverja on-line čiščenje sušilnih sit 
tekom proizvodnje. 

 
 
Izvaja postopke oplemenitenja papirnega ali kartonskega lista. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  

- pozna zakonske predpise o varnosti in 
zdravju pri delu, varovanju okolja in 
varstvu pred požari; 

- primerja različne tipe in tehnologije 
premaznih agregatov; 

- razume različne tipe sušenja premaza; 
- razume postopke spremljanja delovanja 

premaznih agregatov; 
- zna oceniti odstopanja v procesu ter 

pravočasno ukrepati; 
- prepozna tipične napake premaza ter 

pozna metode za odpravo le teh; 
- razume postopek regulacije debeline z 

gladilnikom; 
- pozna postopke čiščenja agregatov; 
- razume postopke zagona ter 

zaustavitve premaznih agregatov; 
- razume postopke zagona in ustavitve 

elementov sušenja premaza; 
- razume postopke menjave premaznih 

nožev ter palic. 
 

 

Dijak: 
- upošteva pravila za varno delo; 
- vzpostavi krogotoke premaznih 

agregatov; 
- zažene sušilne haube za sušenje 

premaza; 
- zažene IR peči za sušenje premaza; 
- zažene postopek premazovanja 

papirnega ali kartonskega lista po 
predpisanih navodilih in vrstnem redu; 

- ustavi premazovanje v primeru pretrgov 
in zastojev po predpisanem postopku; 

- zaustavi elemente za sušenje premaza v 
primeru pretrga ali zastoja po 
predpisanem postopku; 

- spremlja delovanje premaznih agregatov 
ter kontrolira nanos po predpisih; 

- kontrolira obnašanje mase na premaznih 
agregatih; 

- prilagaja hitrosti nanašalnih valjev ter 
dovodov premazne mase glede na 
predpise; 

- spremlja delovanje sušilnih elementov 
premaza ter porabo plina; 

- kontrolira delovanje robnih šob močilne 
vode protivaljev; 

- izvaja predpisano on-line čiščenje 
premaznih agregatov; 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- pri prehodih gramature opazuje rob 

papirnega ali kartonskega lista zaradi 
večanja širine; 

- sodeluje s pripravo premazne mase v 
primeru odstopanja in težav na 
agregatih; 

- opazuje pojavljanje raz oz. črt na 
premaznih agregatih ter le-to evidentira; 

- izvaja test fiksiranja premaza ter 
evidentira v tabelo po predpisih; 

- med pretrgi čisti premazne agregate po 
predpisih ter jih pripravi za nadaljnjo 
proizvodnjo; 

- med zastoji čisti premazne agregate, 
delovne posode ter filtre premazne mase; 

- ob poškodbah strugala za odmerjanje 
premaza le-tega zamenja med 
proizvodnjo; 

- ob poškodbi premazne palice za 
odmerjanje premaza le-to zamenja z 
ležiščem; 

- med proizvodnjo lepi vzorce za kontrolo 
nanosa premaza; 

- med proizvodnjo vizualno preveri 
kvaliteto površine papirja ali kartona; 

- izvaja regulacijo debeline s 
spreminjanjem obremenitve gladilnika. 

 
 
Opravlja in vrednoti osnovne laboratorijske meritve. 
 
Operativni cilji: 
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  

- pozna zakonske predpise o varnosti in 
zdravju pri delu, varovanju okolja in 
varstvu pred požari; 

- razume postopke meritev, potrebnih za 
vrednotenje kvalitete papirja; 

- pozna tolerance meritev. 
 

Dijak: 
- upošteva pravila za varno delo; 
- opravlja meritve po predpisih (na 

primer nekatere od naštetih: meritve 
gramature, vlage, togosti, beline, 
gladkosti in hrapavosti, medplastnega 
spajanja, potiskljivosti, nanosa premaza 
ali  koncentracij …); 

- pripravlja vzorce A4 za arhiv ter 
kasnejšo vizualno kontrolo; 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- v primeru odstopanj se obrne na 

odgovorno osebo za zagotavljanje 
kvalitete papirja. 

 


	3. Poklicne kompetence:

