Technik papiernictwa

Kwalifikacje zawodowe
Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych.
Przetwórstwo wytworów papierniczych.

1 Główne zadania i wykonywane czynności
Technik papiernictwa nadzoruje i prowadzi procesy technologiczne przemysłu papierniczego, między
innymi produkcji mas włóknistych i różnego rodzaju wytworów papierniczych.
Nadzoruje procesy technologiczne produkcji mas włóknistych i papierniczych.
Prowadzi dokumentację prac produkcyjnych i laboratoryjnych.
Kieruje zespołami operatorów maszyn papierniczych, współdziała z innymi działami produkcyjnymi
i kontrolnymi w celu realizacji zadań.
Współdziała ze służbami technologicznymi przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz norm
w zakresie jakości.
Przetwarza wyroby papiernicze.

2 Kompetencje i kwalifikacje
Pracę w zawodzie technika papiernictwa może wykonywać osoba, która ukończyła technikum i zdała
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w zawodzie odbywa się również
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu
maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej.
Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dokładności i staranności. Technik papiernictwa jest
odpowiedzialny za urządzenia oraz jakość wykonywanych wyrobów. Bardzo ważna jest umiejętność
dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
Technik papiernictwa powinien mieć wiedzę na temat rodzajów i właściwości surowców oraz
półproduktów papierniczych, środków chemicznych stosowanych w produkcji wytworów
papierniczych, procesów chemicznych i fizycznych zachodzących podczas produkcji wytworów
papierniczych, aparatury pomiarowej, maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym,
metod zabezpieczania materiałów i produktów papierniczych przed wpływem czynników szkodliwych.
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Powinien umieć sporządzać szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń stosowanych
w przemyśle papierniczym, wykonywać badania laboratoryjne dotyczące produkcji wytworów
papierniczych.
Aby wykonywać zawód technika papiernictwa, należy mieć doświadczenie w przygotowywaniu
surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych do produkcji mas włóknistych i wytworów
papierniczych, organizowaniu produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych. Na tym
stanowisku jest też przydatna umiejętność obsługi urządzeń komputerowych w procesach sterowania,
wytwarzania i przy odbiorze technicznym wyrobów.

3 Środowisko i charakter pracy
Technik papiernictwa pracuje w pomieszczeniach zamkniętych (halach produkcyjnych, laboratoriach,
magazynach), w systemie zmianowym, najczęściej w zespole, współpracuje z innymi specjalistami ds.
produkcji. Wykonuje czynności rutynowe, ściśle podporządkowane procedurom. Osoba wykonująca ten
zawód może być narażona na działanie szkodliwych czynników, takich jak hałas, wysoka temperatura,
duża wilgotność powietrza.
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