
                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

 
 

KATALOG ZNANJA 
 
 
1. Ime modula: PAPIRNIŠKA TEHNIKA 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
     Dijak: 

• razume možnosti uporabe krmilnih naprav, ki skrbijo za pravilno delovanje 
papirniškega stroja, 

• usvoji osnovna znanja o procesno vodenih napravah papirniškega stroja, 
• razume pomen  toka materiala, energije in informacij na liniji papirnega stroja, 
• razume pomen vzdrževanja linije papirnega stroja in vplive na zanesljivost 

delovanja, 
• uporablja različne načine za opazovanje in razlago pojavov v tehniki, 
• je zmožen varovati svoje zdravje pri delu s stroji in napravami, 
• uporablja podatke iz strokovne literature, 
• upošteva veljavne standarde in predpise. 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• uporablja principe krmilne tehnike na didaktičnih sredstvih 
• predvidi faze dela in tok materiala, energije in informacij na celotni liniji 

papirnega stroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

Uporablja principe krmilne tehnike na didaktičnih sredstvih. 
 
Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak:  
• primerja enosmerne in izmenične 

veličine po obliki in različnih 
vrednostih, za obe napetosti pozna 
uporabo,  

• predstavlja poteke izmeničnih in 
enosmernih veličin v grafični obliki,  

• razloži delovanje enofaznih in 
trifaznih izmeničnih ter enosmernih 
sistemov, 

• razume glavne sestavne dele merilnih 
instrumentov, pomembne za uporabo,  

• loči med merilnim instrumentom in 
merilno metodo,  

• pozna načine priključevanja 
električnih naprav, 

• pozna vrste in zgradbo kontaktnih 
električnih elementov (stikala, releji, 
senzorji …), 

• pozna vrste elektromotorjev in 
njihove lastnosti, 

• pozna osnovne vrste senzorjev in 
njihove lastnosti ter uporabo, 

• razume zaporedje korakov krmilnega 
ciklusa, 

• pozna delovanje taktne verige in njeno 
sestavo, 

• razume delovanje nujnega izklopa, 
• pozna načine vgradnje krmilnih 

ventilov (kompaktni hidravlični 
krmilni blok, krmilni blok z 
vstavljenimi sedežnimi ventili, 
krmilni bloki mobilne hidravlike ...), 

• razume delovanja hidravličnih 
ventilov, namen uporabe in lastnosti, 

• predvideva varnostne ukrepe pri delu 
z električnimi krmilnimi napravami. 

 

Dijak:  
• z različnimi merilnimi inštrumenti 

meri fizikalne veličine, 
• z ustrezno izbrano merilno metodo 

izmeri električni tok, napetost, moči in 
energije v izmeničnih tokokrogih,  

• pravilno odčita merilne rezultate in 
ovrednoti vpliv pogreškov, 

• analizira uporabnost merilnih 
rezultatov, 

• bere blokovne sheme, 
• riše enostavne električne sheme, 
• izvaja tehnična navodila za uporabo in 

bere električne načrte,  
• uporablja zaščitne elemente v 

elektroenergetskih inštalacijah 
(varovalka, inštalacijski odklopnik, 
stikalo, motorsko zaščitno stikalo …), 

• opravlja enostavnejša vzdrževalna 
dela na električnih inštalacijah in 
električnih napravah, 

• analizira napake v električnih 
tokokrogih,  

• opiše sestavo in  lastnosti posameznih 
vrst krmilnih mehanizmov, 

• razloži ustreznost izbrane krmilne 
funkcije na delovanje krmilne naprave, 

• nariše simbole približevalnih stikal in 
jih logično uporabi v krmilnih 
funkcijah, 

• nariše in razloži pnevmatsko krmilno 
shemo za dodatne krmilne funkcije 
(start, nujni izklop, trajno delovanje, 
ročno – avtomatsko, stop, reset …), 

• opiše delovanje hidravličnega 
akumulatorja, 

• sistematično odkriva in odpravlja 
napake v krmilnem  procesu. 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

Predvidi faze dela in tok materiala, energije in informacij na celotni liniji papirnega 
stroja. 

 
Operativni cilji: 

 
Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak:  
• pozna splošne pojme in oznake na 

papirnem stroju,  
• pozna različne papirne stroje in 

primerja razliko med njimi glede na 
vidik uporabe, 

• loči med deli papirnih strojev, za vsak 
del stroja razume namen tega dela in 
kakšne so specifične lastnosti 
posameznega dela glede na končni 
izdelek, 

• razume dogajanje v razpuščevalcu,  
• pozna uporabo čistilcev in ve, kako 

reagirati v primeru različnih snovi, 
• zna določiti koncentracijo v natoku 

glede na določen končni produkt, 
• glede na določen način proizvodnje 

zna določiti optimalen način natoka, 
• pozna tipe formirnih sit, lastnosti 

posameznega sita in razume namen 
uporabe sita in njegov vpliv na končni 
izdelek, 

• pozna dele in razume delovanje 
posameznih segmentov sušenja, 

• razume pomen premaznega stroja, 
razloži uporabo in lastnosti premazov, 

• razume, kakšni so postopki pri 
menjavi delov v papirnem stroju in 
kako se stroj zažene po menjavi 
določenega dela, 

• ve, kje v delu industrijskega procesa 
so komande določnega dela papirnega 
stroja in razume, kako določena 
komanda vpliva na delovanje samega 
procesa, 

• razume, zakaj je pomembna čistoča na 
določenih delovnih mestih, in ve, 
kako to čistočo vzdrževati, 

Dijak:  
• opiše montažno linijo glede na 

organizacijo dela in tok materiala, 
• primerja natoke in lastnosti 

posameznih natokov, 
• primerja različne nastavitve na 

stiskalnici, 
• primerja različne načine sušenja in 

izbere primeren  načine sušenja za 
določen papirni stroj, 

• z blokovno shemo ali računalniško 
simulacijo prikaže razumevanje  
delovanja papirnega stroja kot celote in 
posameznih podsklopov, 

• z blokovno shemo ali računalniško 
simulacijo prikaže razumevanje  
delovanja krmilne tehnike na liniji 
papirnega stroja, 

• utemelji metode kontrole na določenih 
delih procesa papirnega stroja, 

• glede na vrsto napake na končnem 
izdelku (papirju ali kartonu) določi 
vzrok napake,  

• pripravlja poročila,  
• ureja strokovno dokumentacijo, 
• upošteva veljavne standarde in 

predpise. 
 
 



                      

     
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
PAPIRNIČAR 
 

Informativni cilji Formativni cilji 

• razume pomen vzdrževanja linije 
papirnega stroja, 

• razume pomen kakovosti in kontrole. 

 
 
 
 
 
 
 


