
NE SD
O

SE
TE

C

Ratkaisut vaikeasti hallittavien raaka-aineiden  
annostukseen, punnitukseen ja siirtoon

Dosetec Exact Oy:n asiakaslehti 09/2016

Raskitus, kalttaus ja 
nesteet automaattisen 
annostuksen piiriin
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Ratkaisut 
löytyvät aina 

D osetecin automaattiset annostus- 
ja punnitusjärjestelmät ovat viime 
vuosina tulleet erityisen suosituiksi 

raskitettujen sekä kaltattujen leipien tuotan-
nossa. Toimitusprosessin näkökulmasta näis-
sä on ollut paljon yhtäläisyyksiä, mutta silti-
kin jokainen projekti on ollut ainutlaatuinen. 
Toista samanlaista ei ole koskaan; vähintään 
tilankäyttöratkaisut ovat aina yksilöllisiä. 

Keskiaukeamalla voit tutustua tyypil-
liseen Dosetec-järjestelmäratkaisuun, 
johon on liitetty raskitus- ja kalttausasemat 
sekä erilaisten nesteiden automaattinen 
annostus. 

Jokaisessa projektissa on aina myös 
omat ainutlaatuiset haasteensa. Viereinen 
artikkeli Fazerin lakritsilinjan uudistukses-
ta esittelee eräänlaisen paraatiesimerkin 
Dosetecin kyvystä ratkaista näitä haasteita. 
Dosetecin historia ei tunne yhtäkään tapa-
usta, jossa asiakas olisi jätetty pulaan rat-
kaisemattoman haasteen takia. Ratkaisut 
löytyvät aina. Tästä periaatteesta pidämme 
jatkossakin tiukasti kiinni.

Dosetecin asiakaslehti esittelee perintei-
sesti järjestelmätoimituksia leipomoiden 
tarpeisiin. Tällä kertaa esittelyvuorossa on 
Villähteen Leipä, joka kolmannen polven 
perheyrittäjän Mikko Hämäläisen suulla 
kertoo järjestelmiemme tuomista hyödyis-
tä varsin selkeästi. Nämä samat hyödyt 
ovat luonnollisesti myös sinun yrityksesi 
saatavilla.

 Olli-Pekka Rihu
Toimitusjohtaja

Fazer panostaa lakritsiin 
Lappeenrannassa
Tasaista laatua valmistukseen

Yli 20 raaka-ainetta 
automaattiseen annostukseen

Uutta lakritsisarjaa valmistetaan 
Lappeenrannan tehtaan lakritsilinjalla, jota 
on uusittu merkittävästi viimeisen parin 
vuoden ajan. Uudistuksiin on sisältynyt lak-
ritsin täytemassaan kuuluvien raaka-ainei-
den annostusjärjestelmä.

Jatkuvatoimisen annostusjärjestelmän 
toimituksesta vastasi Fazerin pitkäaikainen 
kumppani Dosetec, joka automatisoi lakrit-
sin täytemassan jauhe- ja nesteannostelun 
sekä lisäksi siirappisekoittimien raaka-aine-
annostelun. Syksyllä 2015 läpiviety projekti 
oli varsin mittava, sillä uuden järjestelmän 
avulla annostellaan yli 20 raaka-ainetta.

Fazerin makeistuotanto on kasvanut 
Lappeenrannassa tasaisesti myös nyt talou-
dellisesti vaikeina vuosina. Uudella linjalla 
valmistuu uuden lakritsisarjan lisäksi useita 
erilaisia lakritsitäytteisiä makeisia, aina tuli-
sen ärhäköistä Turkinpippureista pelimaail-
masta tuttuihin Angry Birds -karkkeihin. 

Tarkka annostus, tasainen 
laatu

Fazer Makeisten Lappeenrannan teh-
taan valmistuspäällikkö Matti Huttunen 
kertoo, että raaka-aineiden automaatti-

Fazer on uusinut Lappeenrannan tehtaan lakritsilinjaa viime 
vuosina merkittävästi. Uudistuksen avulla yhtiö on kehittänyt Fazer 
Lakritsi -tuoteperheen, joka on saanut vaikutteita kansainvälisestä 
lakritsitrendistä. Dosetec toimitti mittavan automaattisen 
annostus- ja punnitusjärjestelmän uuden tuoteperheen sekä 
muiden lakritsitäytteisten makeisten valmistukseen.

Fazer on toiminut suomalaisen lakritsi-
perinteen suunnannäyttäjänä jo vuodesta 
1927, jolloin 20 gramman klassikkopatukka 
Fazer lakritsi valloitti suomalaisten sydämet 
ensimmäisen kerran. 

Yhtiön mukaan lakritsi on tällä hetkel-
lä maailmalla ja varsinkin Pohjoismaissa 
nouseva trendi. Fazer on halunnut tuoda 
trendin Suomeen ja on siksi kehittänyt 
uudenlaisen Fazer Lakritsi -sarjan, jossa 
maistuvat lakritsin lisäksi toffee, vanilja ja 
salmiakki. 

Virtausmittareiden avulla 
siirappiseoksen annostuksesta saadaan 
erittäin tarkkaa. 

sella annostuksella on saavutettu tark-
kuutta ja luotettavuutta, mikä puolestaan 
on tehnyt lakritsin täytemassasta entistä 
tasalaatuisempaa. 

Jatkuvatoiminen tarkka annostus on saa-
vutettu soveltamalla useita annostus- ja 
punnitusteknisiä ratkaisuja sa-
maan kokonaisuuteen. 
Esimerkiksi pienkom-
ponenttien kuten kaaka-
on sekä salmiakkijauheen 
annostelussa on käytetty 
punnitukseen perustuvia 
loss-in-weight -annostelijoita. 
Tarkka jatkuvatoiminen neste-
annostus tapahtuu virtausmitta-
reiden ohjaamana. 

– Olemme huomanneet eron 
nykyisen ja vanhan järjestelmän vä-
lillä selkeästi. Laitteisto on toiminut 
pääasiallisesti erittäin hyvin. Pieniä 
haasteita on toki ollut, mutta sel-
laista laitteistoa ei ole olemassakaan, 
jonka käyttöönotossa ei haasteita olisi, 
Huttunen kertoo. 

Tervetuloa osastollemme  
6G60 Helsinki, Messukeskus  

20. – 22.9.2016
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Uudistetulla lakritsilinjalla annostellaan yli 20 jauhemaista 
ja nestemäistä raaka-ainetta täysin automaattisesti. 

Dosetec automatisoi lakritsin täytemassan 
jatkuvatoimisen jauhe- ja nesteannostelun sekä 
siirappisekoittimien raaka-aineiden annostelun 
Fazer Makeisten Lappeenrannan tehtaalla. 

Fazer panostaa lakritsiin 
Lappeenrannassa

Osa annosteltavista raaka-aineista imee helposti kosteutta, joten Dosetecin teki 
järjestelmälle poikkeuksellisen mittavat koeajot löytääkseen parhaat rakenteelliset  
ratkaisut ongelman minimoimiseksi.

Kosteushaasteet hallintaan

Haasteilla Huttunen viittaa muun muassa pal-
jon suolaa sisältävään ja huoneilmasta helposti 
kosteutta imevään turkinpippurijauheeseen. 
Jauhe kovettuu helposti varsinkin kesäaikaan, 
jolloin ilma on kosteampaa kuin talvella.  

Dosetec sai ratkaistua kosteusongelman 
suunnittelemalla järjestelmän rakenteet mah-
dollisimman suljetuiksi.

Dosetecin toimitusjohtaja Olli-Pekka 
Rihu kertoo, että järjestelmälle tehtiin tur-
kinpippurijauheen kanssa mittavat koeajot 
Dosetecin tiloissa parhaiden rakenneratkaisujen 
löytämiseksi.   

– Olemme hyvin tyytyväisiä järjestelmään. 
Ennen projektia keskustelimme Dosetecin kans-
sa paljon ja avoimesti kaikista mahdollisista 
haasteista. Meidän työntyöntekijämme lähtivät 
suorastaan avosylein uudistukseen mukaan 
heti alusta lähtien, valmistuspäällikkö Huttunen 
kertoo.
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Helppoa, tehokasta  
ja tasaista laatua
Raskitus, kalttaus ja nesteet automaattisen 
annostuksen piiriin 

Ohjausjärjestelmä

• Räätälöidään leipomokohtaisesti 
laadukkaaseen Siemens-logiikkaan

• Tuotteen ja annosmäärän tilaus 
reseptin perusteella, omalla kielelläsi

• Voi tallentaa satoja reseptejä 
• Jopa 30 annosteltavaa raaka-ainetta/ 

resepti 
• Automaattinen panosraportti, 

helppo jäljitettävyys
• Reaaliaikainen seuranta, etäyhteys

Säiliövaaka

• Jauhojen ja pienkomponenttien 
yhtäaikainen annostelu

• Täsmällinen ja tarkka punnitus
• Kuiva-aineiden siirto ruis- tai 

vehnälinjan vastaanottosäiliöön
• Kaikki raaka-ainesiirrot kapasiteetti- ja 

annostustarkkuusvaatimusten mukaan

Kalttausasema

• Jauhojen ja kuuman veden tarkka vaiheittainen 
syöttö ja sekoitus 

• Käymislämpötilan ylläpito reseptin perusteella
• Jatkuvatoiminen raaka-aineiden syöttö, käyminen 

ja annostus
• Puolivalmisteen jäähdytys ennen jatkokäsittelyä

Dosetecin automaattiset annostus- ja punnitusjärjestelmät 
ovat tulleet suosituiksi raskitettujen sekä kaltattujen leipien 
tuotannossa. Meille on kehittynyt hyvä ymmärrys siitä, mitä 
järjestelmiltä tulee vaatia, jotta nämä leipätyypit valmistuvat 
onnistuneesti. Dosetec-järjestelmät ovat modulaarisia, joten  
niihin voidaan helposti ja räätälöidysti liittää raski- ja 
kalttausasemat sekä nesteasemat.

Nesteasema

• Veden, hiivan, ruokaöljyn, 
siirapin ja muiden nesteiden 
tarkka annostus

• Nestekonttien vaivaton vaihto 
annostusta keskeyttämättä

Raskitusasema

• Jauhojen ja veden sekoitus 
oikeassa lämpötilassa

• Äitiraskin automaattinen syöttö 
käymistankkiin

• Käymislämpötilan ylläpito
• Puolivalmisteen ohjaus joko 

taikinamikseriin tai taikinapataan

Räätälöity, modulaarinen rakenne
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Oikeat ja luotettavat ratkaisut 
raskitukseen 

Raskiasema voi koostua esimerkiksi äi-
tiraskitankista sekä kolmesta muusta tan-
kista, mikä mahdollistaa jatkuvatoimisen 
tuotannon korkealla kapasiteetilla. 

Järjestelmä annostelee ensimmäiseen 
tankkiin tarkasti kuiva-aineet sekä osan 
äitiraskista ja vielä veden oikeassa lämpö-
tilassa. Järjestelmä sekoittaa aineita tasai-
sesti hetken aikaa, jonka jälkeen käyminen 
voi alkaa. Järjestelmä huolehtii oikeasta 
käymislämpötilasta kaiken aikaa reseptin 
mukaisesti.  

Toinen tankki voi olla käymisproses-
sille varattu, samalla kun kolmannesta 
tankista lähtee varmasti tasalaatuinen 
puolivalmiste-erä kohti taikinapataa tai 
taikinasekoitinta. 

Dosetec-järjestelmällä 
onnistut kalttauksessa

Kalttausasema voi koostua niin ikään 
kolmesta tankista, joilla kaikilla on samat 
tehtävät kuin raskitankeilla kuitenkin kalt-
tauksen erityispiirteet huomioiden. 

Järjestelmä annostelee tankkiin kuuman 
veden ja kuiva-aineet vaiheittain, halutus-
sa järjestyksessä oikeat määrät reseptin 
mukaan. Järjestelmä huolehtii raaka-ai-
neiden sekoituksesta sekä kalttausmäskin 
oikeasta käymislämpötilasta. Varmasti ta-
salaatuinen puolivalmiste-erä ohjataan 
haluttuun paikkaan, esimerkiksi nestevaa-
kaan. Puolivalmiste voidaan tarvittaessa 
jäähdyttää ”matkan varrella” jatkokäsittely-
tarpeita varten. 

Tarkkaa ja vaivatonta 
nesteannostusta

Voit huoletta kääntyä puoleemme 
myös silloin, kun haluat automatisoida 
veden, hiivan, ruokaöljyn, siirapin ja mui-
den nesteiden annostuksen. Pitkäaikainen 
kokemuksemme erilaisten nesteiden omi-
naisuuksista antaa meille tukevan pohjan 
toteuttaa vaikeastikin annosteltavien nes-
teiden automatisointiprojektit. 

Kullekin nesteelle voi olla esimerkiksi 
kaksi päällekkäin olevaa konttia. Tällöin an-
nostus taikinapataan tapahtuu alemmasta 
kontista tarkasti virtausmittareihin perustu-
en. Samalla ylempi kontti syöttää nestettä 
alempaan konttiin ja ylläpitää sen neste-
määrän ja -pinnan halutulla tasolla. Tyhjä 
ylempi kontti on helppo vaihtaa täyteen 
esimerkiksi trukilla. 

Helposti laajennettavissa

Automatisointi asteittain

Siilot 

• Vehnä- ja ruisjauhojen hallittu varastointi
• Ei jauhojen kondensoitumista tai holvaantumista
• Teräs- tai lasikuiturakenne, sijoitus sisälle tai ulos
• Siilojen täyttö annostusta keskeyttämättä
• Tuotantoon kuulumattomien partikkelien 

eliminointi jauhojen siirrossa 

Parempi tuoteturvallisuus, 
parempi laadunhallinta

Suursäkkiasemat (FIBC) 

• Korkea 
annostuskapasiteetti

• Helppo ja turvallinen 
käsitellä, parempi 
työergonomia

• Säkkien vaihto 
annostusta 
keskeyttämättä

• Pölytön prosessi

Pienkomponenttiasemat

• Vähentävä punnitus  
(loss-in-weigth), erittäin tarkka 
annostus 

• Tasainen tuotelaatu, pienempi 
hävikki, toimitusvarmuus

• Tilaa säästävät rakenteet, täyttö 
kätevästi lattiatasolta
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Villähteen Leipä lisäsi 
automaatioastetta
Investointi kilpailukykyyn

Villähteen Leivän suursäkkiasemat on varustettu 
sähkönostimella. Suursäkkien käyttö on 
vähentänyt säkkien manuaalista nostelua ja 
parantanut työergonomiaa ja -turvallisuutta. 
Nostimen nostokapasiteetti on 1000 kiloa.   
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Vuonna 1958 perustettu Villähteen Leipä Oy on vuosikymmenten saatossa 
kasvanut pienestä kotileipomosta merkittäväksi pakasteleivonnaisten 
toimittajaksi. Kolmannessa polvessa toimiva perheyritys perustaa toimintansa 
vahvasti laadukkuuteen, jota vaalitaan entistä tehokkaammin uuden Dosetec-
järjestelmän avulla. 

Villähteen Leipä aloitti toimintansa oma-
kotitalon kivijalkakellarissa Nastolan 
Villähteellä, jossa ensimmäiset lihapii-
rakat, ranskanleivät ja limput paistettiin 
parimetrisillä haloilla lämmitettävällä 
kiviarinauunilla. 
Nykyään yritys on erikoistunut leipomo-
pakasteiden valmistukseen perinteistä 
tuoreleivontaa unohtamatta. Ruoka- ja 
kahvileipä- sekä einespakasteita tarjoava 
leipomo panostaa laadukkuuteen, mikä 
ilmenee jatkuvana laadunvalvon-
nan kehittämisenä sekä säännöllisinä 
tuotetestauksina.
Keväällä 2016 yritys investoi laaduk-
kuuteen entisestään hankittuaan 
automaattisen, erittäin tarkkaan annos-
tukseen ja punnitukseen suunnitellun 
Dosetec-järjestelmän.  

Tarkka annostus: 
vähemmän 
hävikkiä, enemmän 
toimitusvarmuutta

Perheyrittäjä, Villähteen Leivän tuotan-
topäällikkö Mikko Hämäläinen kertoo, 
että viimeisimmällä uudistuksella kehi-
tettiin monia tärkeitä osa-alueita samalla 
kertaa. 

– Merkittävimpänä tavoitteena oli saa-

Toimitukseen kuului mm. pienkomponentti-
asemia, joista puolet on tilaratkaisuna sijoitettu 
suursäkkiasemien yhteyteen. Pienkomponenttien 
annostus perustuu vähentävään punnitukseen, 
mikä tekee annostuksesta erittäin tarkkaa.

vuttaa tuotteiden jatkuva tasalaatuisuus. 
Automaatio annostelee oikeat raaka-aineet 
ja määrät sekä eliminoi inhimilliset annos-
tusvirheet, mikä auttaa pienentämään 
hävikkiä ja lisäämään toimitusvarmuutta, 
Hämäläinen kertoo.

Dosetec-järjestelmä huolehtii automaat-
tisesti siitä, että taikinavesi annostellaan 
aina oikeassa lämpötilassa. Nestemäisen 
hiivan tarkka annostus perustuu virtaus-
mittariin, pienkomponenttien annostus 
tapahtuu varastosäiliöstä vähentävällä 
punnituksella (loss-in-weight). Suursäkkien 
raaka-aineet annostellaan tarkasti hidas-
tamalla syöttönopeutta annostuserän 
lopussa.

Raportointi ja jäljitettävyys 
johtamisen avuksi

Dosetec-järjestelmä sisältää reseptiikan, 
tuotantosuunnitelman sekä Siemens S7 - 
logiikalla toteutetun annostuksen ohjauk-
sen. Jokaisesta annostellusta panoksesta 
tulee automaattinen panosraportti, mikä 
tekee mahdolliseksi tutun sanonnan ”mitä 
pystyt mittaamaan, sitä pystyt johtamaan”.

– Järjestelmän avulla pystymme hallitse-
maan materiaalivirtoja paremmin. Näemme 
tarkasti, kuinka paljon kutakin raaka-ainetta 
kuluu tietyssä ajassa. Panosraportit mah-

dollistavat myös jäljitettävyyden, mikä on 
entistä tärkeämpää asiakkaiden vaatimus-
tason noustessa, Hämäläinen sanoo.

Parempaa työergonomiaa 
puhtaissa tiloissa

Suursäkki- ja piensäkkiasemien ansios-
ta piensäkkien määrä leipomossa on vä-
hentynyt, mikä on auttanut pitämään tilat 
puhtaina helpommin ja tehostamaan tilan-
käyttöä. Ensiaskeleet jauhopölyn hallintaan 
otettiin jauhovaa’an yhteyteen asennetun 
pölyhuuvan avulla. 

– Järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen 
käyttöönotto sujui ehkä helpommin kuin 
kuvittelimme. Henkilökunta on ottanut 
järjestelmän hyvin vastaan, Hämäläinen 
kiittelee. 



Minimoi reklamaatiot 
automaattisella tarkistusvaa’alla

Ruostumaton teräs ja 
helposti pestävät rakenteet

Radwagin automaattiset tarkistusvaa’at 
tarjoavat erittäin tarkkaa punnitusta vaati-
vaan laaduntarkkailuun. Vaa’at ilmoittavat 
yli- ja alipainoisista tuotteista sekä tarvit-
taessa poistavat puutteelliset tuotteet lin-
jalta. Vaa’at muuntautuvat tuotteiden ja 
käyttötarkoituksen mukaan, ja ne voivat tar-
kistaa jopa kaksisataa tuotetta minuutissa. 
Vaakoihin sisältyy reaaliaikaiset ja tuotekoh-
taiset tiedonkeruu- ja raportointiohjelmat 
sekä liitäntämahdollisuudet erilaisiin pro-
sessinohjaus- ja tietokantajärjestelmiin.

Saatavilla:
• Ali- ja ylipainoisten tuotteiden hylkäys
• Lajittelu painon mukaan
• Metallinilmaisin
• Etiketöinti ja merkintä
• Takaisinkytkentätieto täytön ohjaukseen

Dosetec Exact Oy
Vaakatie 37, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 871 540  |  Fax (03) 871 5410
info@dosetec.fi  |  www.dosetec.fi

Kattava valikoima luotettavia 
RADWAG-vaakoja ja lisälaitteita eri 
teollisuuden alojen punnitustarpeisiin.  

Erittäin tarkat A&D-vaa’at 
ja lisälaitteet vaativaan 
ammattilaiskäyttöön. 
Tehokasta suorituskykyä 
edistyneillä ja helppokäyttöisillä 
punnitustoiminnoilla.    

MX-50 KosteusanalysaattoriSJ-WP pöytävaaka. Helposti 
puhdistettava. Vesitiivis rakenne.

GR Tarkkuusvaaka

FS-i Tasovaaka

WPT/4N 
Matalasiltavaaka
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