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Lähtökohtana asiakaskeskeisyys 
EPCON Evaporation Technology 
AS tarjoaa energiatehokkaita 
prosessiratkaisuja. EPCONin 
teknologian avulla asiakkaan 
prosesseilla on pienin mahdol-
linen hiilijalanjälki. Valitsemalla 
EPCONin toimittajakseen asiakas 
varmistaa, että saa käyttöönsä 
energiataloudellisia termisiä 
erottelujärjestelmiä ja lunastaa 
paikkansa ympäristötietoisena 
toimijana. 
 
EPCON kehittää jatkuvasti 
asiantuntemustaan, jotta voi 
ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja 
tarjota aina optimaaliset 
ratkaisut. EPCONin joustava 
organisaatio on tärkeä tekijä 
tässä tehtävässä onnistumisessa. 
EPCON on saanut paljon kiitosta 
asiakkailtaan juuri organisaation 
joustavuudesta. 
 
Tuotteet 
EPCON toimittaa prosessi-
laitoksia nesteiden erotteluun ja 
nesteen erottamiseen kiinteästä 
aineesta. EPCON-laitokset 
perustuvat haihdutukseen, tis-
laukseen ja kuivaukseen. 
EPCONin kehittämät ainut-
laatuiset tekniset erottelu- ja 
puhdistusratkaisut ovat energia-
taloudellisia.  
 
 
Energiansäästö 
EPCONin ydinosaamisalue on 
energian hyödyntäminen 
haihdutus- tislaus- ja kuivaus-
prosesseissa monissa eri sovel-
luksissa eri teollisuuden aloilla.  
Menetelmillä saavutetaan 
normaalisti 80-98 %:n energian-
säästö. Lisäksi investoinnin 
takaisinmaksuaika on lyhyt. 
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EPCON 
EPCON Evaporation Technology 
AS, jonka historia ulottuu 
vuoteen 1986, on teknologia-
yritys, jonka sekä teoreettinen 
että käytännön osaaminen ovat 
huippuluokkaa. 
Henkilökuntamme muodostuu 
eri alojen osaajista: lämpö-
pumpputekniikan, rakenne- ja 
mekaniikkasuunnittelun, kemian 
ja tekniikan. Monen alan 
osaamisen lisäksi EPCONin 
vahvuuksiin kuuluvat pitkä 
kokemus ja referenssit monelta 
eri teollisuudenalalta. 
 
 

Toimituksen laajuus 

EPCONin toimituksen laajuus on 
joustava: voimme toimittaa yhtä 
lailla termisten erottelujärjes-
telmien komponentteja kuin 
täydellisiä avaimet käteen  

-laitoksiakin. 
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Asiakkaamme ja markkina-alueemme 
EPCONin asiakkaat ovat kansallisia ja kansainvälisiä teollisia yrityksiä. 
Prosessitekniikkaamme käytetään elintarviketeollisuudessa, meijeriteollisuudessa, 
mineraaliteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa, biopoltto-
aineteollisuudessa, kalanjalostusteollisuudessa sekä teollisen prosessi- ja jäteveden 
käsittelyssä.   
 
 

V i s i o m m e: 
 

EPCON Evaporation  
Technology AS 

on tulevaisuudessa 
johtava 

energiataloudellisten 
termisten 

erottelujärjestelmien 
toimittaja. 

Tekniset ratkaisumme 
tuovat lisäarvoa 
asiakkaidemme 

tuotteille ja auttavat 
heitä säästämään 

energiaa. 
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Kotipaikkana Trondheim, Norja 
EPCONin toimitilat sijaitsevat Trondheimissa, Keski-Norjassa. Trondheim tunnetaan 
kansainvälisesti teknologiakeskuksena johtuen siitäkin, että kaupungissa sijaitsee 
kuuluisa tekninen yliopisto, NTNU (Norwegian University of Science and Technology). 
Myös Skandinavian suurin sitoutumaton tutkimuslaitos, SINTEF, toimii Trondheimissa. 

EPCONin henkilökuntaa  
toimistollamme 
 Trondheimissa 

 
Vasemmalta: 

Carl Ivar 
Terje 

Jørgen 
Kjetil 

Asbjørg 
Bård Egil 

Geir 



SOVELLUS-
ALUEET 

 
 
 
 

 
  

 

EPCONin tuotteita käytetään 
monissa erilaisissa sovelluksissa 
eri teollisuuden aloilla.  
 
Tyypillinen EPCON-sovellus on 
prosessi, jolle tärkeitä menestys-
tekijöitä ovat laadukas tuote,  
luotettava tuotanto ja energian-
säästö. 
 
EPCONin termiset erotus-
menetelmät tuovat asiakkaalle 
seuraavia etuja: 

 Arvottomasta nesteestä 
saadaan arvokasta tuotetta 

 Tuotteen laatu ja stabiilisuus 
paranevat vedenpoiston 
myötä 

 Tuotevirta saadaan konsent-
roitua edelleenprosessointia 
tai lopullista kuivausta varten. 

 Kun nesteen määrää saadaan 
vähennettyä, käsittelykulutkin 
minimoituvat 

 Jäteveden määrä pienenee, ja 
samalla käsittelykustannukset 

 Arvokkaiden ainesosien 
erottelu on helpompaa 
esikonsentroidusta nesteestä 

 Jäte- ja prosessivesien 
puhdistus siten, että vesi 
täyttää uudelleenkäyttö-
kriteerit. 

 Liuotteen ja alkoholin talteen-
otto ja/tai väkevöinti 

 Esimerkiksi bioetanolin ja 
isopropanolin vedenpoisto 

 

 
. 
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Kalanjalostusteollisuus 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- kalanjalostusteollisuuden sivuvirtojen   
   puhdistus 
- kalanjalostusteollisuuden 
   proteiiniekstraktit 
- hydrolysoidut proteiinit 
- entsyymikäsitellyt proteiinit  
- leväekstraktit 

Case study: 
Proteiinikonsentraatin valmistus 
 lohenjalostuksessa syntyneestä  
  jätteestä: 
 

 Bergenin ulkopuolella Norjassa 
 EPCON-haihdutin  
 FF-MVR-3S-55 

 
 

. 
 

 
 

Veden haihdutus 5500 kg/h 

Syöte/ konsentraatti 10 / 60 %DS 

Energiankulutus yht. 140 kW 

Energiansäästö 95 % 

Tarkempaa tietoa löytyy 
erillisistä tuote-esitteistä. 

 
Jäteveden käsittely 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia: 
- Teollisen jäteveden puhdistus 
- Kunnallisten jätevesien puhdistus 
 

MVR-haihduttimella saavutettiin hyvin 
vähäinen energiankulutus, jopa alle 10 
kWh per tonni haihdutettua vettä. Tämä 
merkitsee 98.5 - 99%:n energiansäästöä 
verrattuna suorahöyryn käyttöön. 

 
Biokaasulaitoksen 
rejektiveden käsittely 
 
Menestyksekäs sovellus:  
- rejektiveden käsittely  
   sianlanta-biokaasulaitoksessa 
EPCONin prosessi perustuu ainut-
laatuiseen yhdistelmään pH:n säätöä, 
MVR-haihdutusta, strippausta lauhteen 
puhdistusta. 

Laskeva 
kalvohaihdutin 

MVR, 3-
vaiheinen 

Veden haihdutus 33000 kg/h 

Energiankulutus yht. 396 kW 

Energiansäästö 98 % 

Case study 
Jäteveden käsittely,  
Hoff Norske  
Potetindustrier BA. 
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Metallurgia 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- mineraalislurri 
- glykolin kierrätys aurinkokennojen  
  valmistuksessa 
- jätevesivirrat 
- hukkaenergiavirtojen hyödyntäminen 

 
Kemianteollisuus 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- liuottimien talteenotto  
- etanoli, metanoli ja isopropyylialkoholi  
- kalaverkkojen puhdistusaine  
- glykolin talteenotto 

 
 

 
 

 
 

 
Biopolttoaineteollisuus 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- bioetanolin tislaus 
- bioetanolin dehydratointi 
- mäskihaihdutus 
- liuottimen talteenotto    
  biodieselprosessissa 
- biodieselin vedenpoisto 

EPCON FFE –haihduttimen valmistusta 

EPCONin 
kehikkoon 
asennettu 

biodieselhaihdutin 

 
Tärkkelys 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- Maissinliotusnesteen konsentrointi 
- Ohranliotusnesteen konsentrointi 
- Maissisiirapin konsentrointi 
- Perunajäteveden vedenpoisto 

Case study: 
Makean norjalaisen ”brown cheese” –
juuston valmistus norjalaisessa 
meijerissä: 
 

 
. 
 

 
 

 
Elintarviketeollisuus 
 
Menestyksekkäitä sovelluksia:  
- norjalainen “brown cheese” –juusto ja   
  muut maitotuotteet 
- sokeri- ja makeutusainetuotteet 
- proteiiniekstraktit ja aminohapot 
- lääkekemikaalit 
- mehujen konsentrointi 
 

 Uudet tuotantotilat 2003 
 Sijaitsee Norjan länsiosassa 
 EPCONin FFE-MVR -haihdutin 

Veden haihdutus 7000 kg/h 

Syöte / konsentraatti 15 / 58 %DS 

Energiankulutus yht. 244 kW 

Energiansäästö 95 % 



ENERGIA 
 
EPCONin ydinosaamisalue on 
energian hyödyntäminen 
haihdutus-, tislaus- ja kuivaus-
prosesseissa, monissa eri sovel-
luksissa ja eri teollisuudenaloilla. 
Normaalisti saavutetaan 60-98%:n 
energiansäästö. Investoinnilla on 
lisäksi lyhyt takaisinmaksuaika. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

MVR (Mechanical Vapour 
recompression) 
MVR-tekniikkaa käytetään useimmissa 
EPCON-laitoksissa. Menetelmä sopii niihin 
prosesseihin, joissa ylimääräistä höyryä ei 
synny tarpeeksi. 
 
Puhallin tai kompressori kompressoi 
höyryn. Höyryn paine kasvaa ja lämpötila 
nousee. Höyry kondensoituu lämpö siirtyy 
nesteeseen. Normaalisti puhaltimet toimivat 
sähköllä. Tämä menetelmä säästää 
energiaa huomattavia määriä. Suoran 
höyryn käyttöön verrattuna energiansäästö 
on jopa 98 %. 
 
Energiankulutus: 
 FFE-haihdutin: 10-35 Wh/kg vettä 
 Flash-haihdutin: 30-40 Wh/kg vettä  
 
EPCONin toimittaman MVR-haihdutinta 
käyttävän teollista jätevettä käsittelevän 
laitoksen normaali energiankulutus on 10-
15 Wh/kg vettä, ja joissakin tapauksissa 
vielä vähäisempi. 

Energiansaanti 
Kaikki haihduttimet tarvitsevat 
energianlähteen. EPCON varmistaa 
haihduttimiensa suunnittelussa opti-
maalisen energiaratkaisun asiakkaalle. 

 
Suorahöyry 
Suorahöyryä käytettäessä tarvitaan yksi 
kilo höyryä, jotta saadaan poistettua yksi 
kilo vettä haihdutttimella. Tätä 
menetelmää käytetään vain silloin, kun 
prosessissa syntyy suuri määrä yli-
määräistä energiaa (joko höyryä tai 
kuumaa vettä). Tyypillinen energiantarve 
on  750 Wh/kg haihdutettua vettä. 
 
Monivaihehaihdutus 
Jos useampi haihdutin asennetaan 
toistensa kanssa sarjaan, saadaan 
energiankulutusta vähennettyä 
huomattavasti. Investointikulut ovat 
kuitenkin korkeammat. Tätä menetelmää 
käytetään, kun ylimääräistä energiaa 
(höyryä tai kuumaa vettä) muodostuu 
prosessissa vain vähän. Haihtuminen 
riippuu tällöin haihdutuslämpötilasta, joka 
on 80-100°C. Normaali energiankulutus, 
jos sarjaan on asennettu neljä 
haihdutinta, on 195 Wh/kg haihdutettua 
vettä. 
 
TVR (Thermal Vapour Recompression) 
Höyryejektorilla päästään pienempään 
energiankulutukseen ilman vastaavaa 
kasvua investointikustannuksissa. Tähän 
ratkaisuun päädytään usein silloin, kun 
modernisoidaan vanhoja haihduttimia. 
Tässä tapauksessa haihdutukseen 
vaadittava höyryn paine on noin 5-8 barG. 
Normaali energiankulutus on noin 375 
Wh/kg haihdutettua vettä. 
 

 
 

MVR 
MVR-järjestelmässä (Mechanical 
Vapour Recompression) höyry 
kompressoidaan puhaltimella tai 
kompressorilla korkeampaan 
lämpötilaan ja paineeseen. Tätä 
kompressoitua höyryä käytetään 
energianlähteenä suorahöyryn 
asemesta. 
 
Useimmat EPCONin tuotteista 
perustuvat MVR-tekniikkaan, 
josta EPCONilla on yli 20 vuoden 
kokemus. 

MVR-puhaltimia EPCON-haihduttimessa 

6 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

Direct 
steam 

2 effect 2 effect 
TVR 

MVR 

kWh/t evaporated mass 

Erityyppisiä MVR-tekniikkaa 
käyttäviä laitteita EPCONin 

toimittamissa laitoksissa 

Lisätietoa löytyy erillisestä 
MVR-lämpöpumppuesitteestä. 



2 

4 

3 

6 

5 

1 

MVR-HAIHDUTUS 
 

Termodynamiikka  MVR-haihdutuksessa –  
Paine-entalpia / Mollierin käyrä vedelle 
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MVR-haihduttimen 
yksinkertaistettu 
toimintakaavio 

MVR –haihduttimen kuvaus 
Syötettävä neste (1) syötetään 
haihduttimeen ja esiläm-
mitetään ulos tulevalla 
lauhteella.  
Esilämmitetty syöte (2) on 
haihduttimeen tullessaan lähellä 
kiehumispistettä.  
Vesi haihdutetaan, ja puhdas 
kyllästetty höyry (3) poistuu 
integroidusta syklonista.  
MVR-puhallin tai kompressori 
kompressoi  höyryn, jonka paine 
ja sitä myötä lämpötila nousee.  
Puhaltimen / kompressorin 
tehoaste on yleensä 60-85%, 
riippuen käytetystä tyypistä.  
Tulistettu höyry kyllästetään 
kompressorin (4) jälkeen 
injektoimalla lauhdetta, ennen 
kuin se siirtyy haihduttimessa 
olevaan höyryyn. Höyrypuolella 
höyry lauhtuu ja poistuu 
haihduttimesta puhtaana 
lauhteena (5).  
Lauhde pumpataan ulos, ja sen 
sisältämä lämpö käytetään 
syötteen lämmittämiseen. 
Haihduttimesta poistuva lauhde 
(6) on yleensä 3-100C 
lämpimämpää kuin syöte. 
Tarvittaessa lämpötilaa voidaan 
säätää syötteellä lämmön-
vaihtimella.  
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HAIHDUTTIMET 
 
Haihduttaminen on terminen 
erotusmenetelmä, joka erottelee 
nestevirran lauhteeseen ja 
konsentraattiin. Lauhteen määrä 
verrattuna syötettävään nestee-
seen riippuu siitä, minkä verran 
nestevirrassa on kuiva-ainetta. 
Useimmissa tapauksissa lauhde 
on hyvin puhdasta tislattua vettä.  
Haihdutin asettaa konsentraatille 
vaatimuksen, että sitä on pystyt-
tävä pumppaamaan.  
Haluttaessa konsentraatti voidaan 
kuivata jauheeksi haihduttamisen 
jälkeen.  

Falling film –haihdutin jyhdistettynä pakkokiertoiseen haihduttimeen 

Yhdistelmähaihduttimet 
 
EPCON suunnittelee haihduttimet aina sen mukaan, minkälaisista nesteistä prosessissa 
on kyse. Ennen varsinaisen laitoksen toteuttamista nesteiden ominaisuudet selvitetään 
pilottilaitoksessa. Varsinainen laitos suunnitellaan näiden testitulosten perusteella. 
 
Usein laitoksessa käytetään useampaa eri haihdutintekniikkaa. Yhdessä laitoksessa voi 
olla yksi tai useampi laskeva kalvohaihdutin, flash-haihduttimia ja flash-jäähdyttimiä.  
EPCON toimittaa laitoksia niin pienille kuin suurillekin kapasiteeteille: 100 kg/h:n 
kapasiteetista aina 200 tonniin/h:n tai jopa enemmän. 

MVR 
Useimpien EPCONin suunnitte-
lemien ja toimittamien haihdut-
timien energiajärjestelmä pe-
rustuu MVR-tekniikkaan, joka 
normaalisti mahdollistaa 80-98% 
energiansäästön.  
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Lisätietoa löytyy erillisistä 
haihdutinesitteistä 
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Falling film -haihduttimet 
(FFE, laskeva kalvohaihdutin) 
 
Falling film -haihdutin on yksi kustannustehokkaimmista ja energiataloudellisimmista 
haihdutinratkaisuista. 

 
 

Sovellukset: 
Tyypillisiä Falling film- haihduttimen 
eli  laskevan kalvohaihduttimen 
sovelluksia ovat nesteet, joiden 
viskositeetti ei ole suuri. Tällöin 
nesteet eivät pala herkästi kiinni 
lämpöpintaan.  
Esimerkkejä sovelluksista:  
 
 Maito ja muut meijerituotteet 

 
 Kalanjalostusteollisuuden  
     ekstraktit 

 
 Teollinen jätevesi 

 
 Biokaasulaitosten  
     rejektiveden käsittely 

 
Tärkkelysteollisuuden nestevirrat 
 
Mineraaliteollisuus 
 
 Kemialliset nesteet 

Fallstrom-suunnitteluohjelma: 
EPCON on itse kehittänyt 
tietokoneohjelman, jolla laskevia 
kalvohaihduttimia suunnitellaan. 
Ohjelman nimi on “Fallstrom”. 
Ohjelmaan sisältyy laaja 
tietokanta aiempien projektien ja 
pilotti- ja koeprojektien nesteiden 
ominaisuuksista. Tämän ansiosta 
pystymme tekemään helposti 
luotettavat laskelmat suunni-
tellessamme MVR-haihduttimia. 

Syötettävä neste syötetään lämpöpinnan yläosaan. 
Neste siirtyy alas putkia pitkin kalvona. Kun 
prosessiin siirretään energiaa ulkopuolelta, 
kalvossa oleva vesi haihtuu kiehumisprosessin 
myötä.  
Kuiva-ainepitoisuus kasvaa. Ja konsentraatti kerä-
tään haihturin pohjalle, ennen kuin se pumpataan 
ulos. 

Fallstrom-
suunnitteluohjelma 



Nousevat 
kalvohaihduttimet 
 
Nousevissa kalvohaihduttimissa neste 
kiehuu noustessaan ylös lämpöpinnalle. 
Haihtuminen tapahtuu joko  putki-
lämmönvaihtimessa tai vaihtoehtoisesti 
levylämmönvaihtimessa. Putkiin tai 
levyihin syötetään energiaa ulkopuolelta.  
  

Sovellukset: 
  
Tyypillisiä sovelluksia EPCONin 
nouseville kalvohaihduttimille ovat 
tuotteet, joiden viskositeetti ei ole 
suuri ja jotka eivät sisällä kuitupitoista 
materiaalia. Esimerkkejä: 
 
 Mehun, makeutusaineiden 
       ja muiden elintarvikkeiden 
       konsentrointi 
 
 Kalanjalostusteollisuuden 

proteiiniekstraktien konsentrointi 
 
 Tiettyjen  
       jätevesivirtojen konsentrointi 
 
 Kemiallisten tuotteiden  
       konsentrointi 
 
 

Flash-haihduttimet 
 
Flash-haihdutustekniikkaa käytetään 
niissä tapauksissa, jolloin nesteen 
viskositeetti on suuri tai nesteellä on 
taipumus muodostaa saostumia 
muissa haihdutinratkaisuissa. 
 
Flash-haihduttimissa ei tapahdu 
kiehumista suorassa kontaktissa 
lämpöpinnan kanssa.  Lämmitetty 
neste syötetään kammioon, jossa 
alhaisempi paine saa nesteen 
luovuttamaan höyryä. Tämä vähentää 
likaantumista ja lisää laitoksen 
käyttöaikaa. Puhdistuksen tarve 
pienenee tai jopa poistuu kokonaan. 
 
 

Sovellukset 
 
Tyypillisiä sovellusalueita ovat 
nesteet, joiden viskositeetti on suuri ja 
jotka ovat taipuvaisia palamaan tai 
tarttumaan. 
 
 Viskositeetiltaan suuret 

kalanjalostusteollisuuden 
ekstraktit 

 
 Jäteveden loppukonsentraatit  

 
 Mineraaliteollisuus 

 
 Kemianteollisuuden nesteet, 

joiden viskositeetti on suuri 
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Flash-jäähdyttimet 
 
 
 

 
 

Flash-jäähdytys, josta käytetään myös 
nimeä vakuumijäähdytys, yhdistää 
jäähdyttämisen konsentroitumis-
prosessiin. Kun kuumaa nestettä 
syötetään tyhjiökammioon, neste 
höyrystyy, kunnes saavuttaa 
lämpötasapainon. Tämä laskee 
välittömästi nesteen lämpötilaa, ja 
kiinteä aine konsentroituu.  
Alkuperäisestä lämpötilasta, loppu-
lämpötilasta ja nesteen ominai-
suuksista riippuen kuivien aineiden 
konsentroituminen voi tehostua 1-10 
% , ja lämpötila voi laskea lähelle 
nollaa astetta. Loppulämpötila 
voidaan valita prosessikohtaisesti, 
mutta mitä enemmän jäähdytetään, 
sitä enem-män konsentroitumista 
tapahtuu. 

 
Flash-jäähdytys soveltuu erityisen 
hyvin nesteille, joiden viskositeetti on 
suuri ja jotka ovat herkkiä. Usein 
nämä nesteet sisältävät paljon kuiva-
ainetta. Jäähdytys tapahtuu 
välittömästi, eikä prosessissa käytetä 
kuumia pintoja, jotka voisivat 
aiheuttaa likaantumista. Monissa 
tapauksissa tämä tekniikka varmistaa 
lopputuotteen korkean laadun, koska 
jäähdyttäminen tapahtuu hyvin 
nopeasti. 



EPCOVAP-MVR- 4 8 10 15 25 40 
Haihdutuslämpötila 95oC 400 800 1000 1500 2500 - kg/h 
Haihdutuslämpötila 80oC 280 550 700 1200 2000 2350 kg/h 
Haihdutuslämpötila 70oC 180 350 500 850 1300 1750 kg/h 
Haihdutuslämpötila 60oC 110 220 320 550 850 1100 kg/h 

Tekniset tiedot 
Haihduttimet voivat haihduttaa nestettä eri lämpötiloissa välillä 40oC–100oC. 
Haihdutuskapasiteetti riippuu valitusta lämpötilasta. Saavutettava kapasiteetti riippuu 
tuotteesta ja se täytyy aina laskea sovelluskohtaisesti. 

Kompaktit haihduttimet 
 

EPCOVAP –MVR-haihdutin 
 
EPCOVAP-MVR-sarjan 
haihduttimet ovat kompakteja 
standardimalleja haihduttimista. 
Niiden suunnittelussa on 
hyödynnetty yli 20 vuoden 
kokemusta alalta.  

 

EPCOVAP-MVR-sarjan 
haihduttimia on saatavana sekä 
nousevalla kalvohaihdutus-
tekniikalla että flash-tekniikalla 
toteutettuna.  

 

EPCOVAP-MVR -haihduttimissa 
käytettävän MVR-tekniikan an-
siosta voimme tarjota asiakkail-
lemme luotettavan veden-
poistojärjestelmän mahdolli-
simman pienillä investointikuluilla 
ja käyttökustannuksilla. EPCOVAP-
MVR-sarjan haihduttimien ener-
giansäästö on 90-95% verrattuna 
höyryllä toimiviin haihduttimiin. 

 
EPCOVAP-MHP  -haihduttimet 

EPCON kehittää parhaillaan 
haihduttimien EPCOVAP-MHP –
sarjaa. EPCOVAP-MHP –sarjan 
haihduttimet ovat standardi-
soituja haihduttimia, joissa 
käytetään “modular indirect heat 
pump” -tekniikkaa. EPCOVAP-
MHP-sarjan haihduttimet on 
tarkoitettu pienemmille, 100-400 
kg/h:n kapasiteeteille. 

 Energiankulutus on noin 200 
Wh/kg haihdutettua vettä. MHP-
tekniikka on erittäin ympäristö-
ystävällinen valinta. 
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Energiankulutus 
Normaali energiankulutus on 30-50 kWh / tonni haihdutettua massaa,  
riippuen sovelluksesta, haihduttimen koosta ja prosessilämpötilasta. 
 
Energia, joka siis tarvitaan 1000 kg/h:n haihduttamiseen, on  30-40 kW. 

Lisätietoa löytyy erillisistä 
EPCON-esitteistä 

Sovellukset 
EPCOVAP-MVR on hyvin joustava haihdutin, joka sovellusmahdollisuudet ovat 
laajat: 
 Kalanjalostusteollisuuden proteiiniekstraktien konsentrointi  
 Elintarviketeollisuuden ainesosien konsentrointi 
 Kemian- ja mineraaliteollisuuden tuotteiden konsentrointi 
 Eri teollisuudenalojen jätevesien konsentrointi  
 Öljy- ja kaasuteollisuuden jätevesien vedenpoisto 
 Kalastusverkkojen pesuveden vedenpoisto 
 MEG: ja PEG:n regenerointi 
 Meriveden suolanpoisto 
 Tislatun veden tuotanto elintarviketeollisuuden käyttöön 

 

 
 
 

Kuvassa : EPCOVAP-MVR-15F 



TISLAUS  JA 
DEHYDRATOINTI 
 
Tislaus on terminen erotus-
menetelmä, jossa syöte jaetaan 
tisleeseen ja pohjatuotteeseen.  
 
EPCONin tislausjärjestelmissä 
käytetään joko suoraenergiaa, 
monivaiheista energiajärjestel-
mää tai hyödynnetään MVR-
tekniikkaa energiataloudellisesti 
optimoiduissa ratkaisuissa. 
 
EPCONin dehydratointi-
prosesseissa jatketaan sellaisten 
liuotteiden konsentrointia, jotka 
ovat jo saavuttaneet atseo-
trooppisen konsentraatiotason 
perinteisessä tislauksessa.  
Dehydratointiyksikkö poistaa vielä 
tarvittavan määrän jäljelle 
jäänyttä vettä.  
 
MVR 
EPCONin tislaus- 
 ja dehydratointijärjestelmissä  
voidaan käyttää MVR-tekniikkaa, 
jolloin päästään  60-90%:n 
energiansäästöihin. 

Tislaus 
 
EPCON Evaporation Technology AS pitää 
bioetanoliteollisuutta erittäin poten-
tiaalisena alana, ja onkin panostanut 
voimakkaasti alan tuotekehitykseen viime 
vuosina.  
  
Tyypillisessä prosessissa ekstraktoidaan 
etanolia käymistuotteesta, ja konsent-
roidaan etanolia niin pitkälle, että sen 
etanolipitoisuus on 85-95 wt%,  riippuen 
asiakkaan vaatimuksista (lisätietoa 
EPCONin dehydratointiesitteessä).  
  
Energiankulutus on vähäistä johtuen 
MVR-tekniikan hyödyntämisestä (normaali 
energiansäästö on 80-85%), kun MVR-
tekniikka integroidaan prosessiin 
optimaalisen energia- ja kustannus-
tehokkuuden saavuttamiseksi. 
 
Tislauskolonnin toimittaa tavallisesti 
EPCONin luotettu alihankkija.  
  
 

 
 

Sovellukset: 
 
Muita EPCON –tislauslaitossovelluksia, 
jotka voidaan toimittaa sekä MVR-
tekniikalla että ilman: 

 Etanolin regenerointi, mm. 
ekstraktoinnissa 

 Metanolin regenerointi ja 
konsentrointi, esimerkiksi biodiesel-
laitoksissa 

 Biodieselin ja glyserolin strippaus 

 Isopropanolin konsentrointi 

 Muut  sopivat tislausprosessit 
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Lisätietoa löytyy erillisistä 
EPCON-tuote-esitteistä 

EPCON in 
kehikkoon 
asennettu 

tislauslaitos, 
toimitettu 
valmiina 

tehtaaltamme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dehydratointi 
 
EPCON Evaporation Technology AS 
on kehittänyt uuden, patentoidun 
dehydratointijärjestelmän, jonka 
energiankäyttö on optimoitu. 
Patentoidussa järjestelmässä MVR-
tekniikka on yhdistetty 
kalvotekniikkaan. Järjestelmään on 
integroitu permeaattitislauskolonni .  
 

 
 

Sovelluksia: 
Muita EPCONin dehydratointilaitoksen 
sovelluksia ovat: 

 Etanolin dehydratointi 

 Isopropanolin dehydratointi 
 
 

Referenssilaitos: 
 
EPCON on toimittanut ensimmäisen 
teollisen laitoksen, jossa käytetään 
keraamista zeoliittikalvoa. Laitos otettiin 
käyttöön vuonna 2008. Laitoksen 
kapasiteetti on 70 000 tonnia bioetanolia 
vuodessa. Yllä kuva referenssistä. 
 

Edut: 

 Paljon pienempi energiankulutus 

 Vähäisempi jäähdytystarve 

 Itsenäinen yksikkö, minkä ansiosta 
mm. lämpötilan ja paineen säätely 
on helppoa 

 Sopii sovelluksiin, joissa MVR-
tekniikka on käytössä tislauksessa 

 Sopii prosesseihin, joissa käytetään 
kalvotekniikkaa dehydratoinnissa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tekniikka perustuu tulistetulla 
höyryllä (SHS) kuivaamisen 
periaatteisiin. Neste tai liete 
viedään kuivauskammioon, jossa 
se lämmitetään tulistetulla 
höyryllä kiehumispisteeseen, 
jolloin tuotteesta haihtuu vettä.  
 
Järjestelmän suunnittelussa on 
hyödynnetty  
yli 20 vuoden kokemusta 
vesihöyryprosesseista. 
 
SHS-tekniikalla on monia etuja 
verrattuna suorailmakuivureihin, 
mm. pienempi energiankulutus, 
energian 
hyödyntämismahdollisuudet, 
hapettumisriskin pieneneminen, 
vähäiset päästöt ja minimaalinen 
tai olematon räjähdysvaara.  
 
2. sukupolven pilottikuivuria 
tuotteiden määrittelyä ja 
prosessin varmistamista varten 
on suunniteltu toteutettavaksi 
vuonna 2012. Tuote on 
markkinoilla vuonna 2012. 
 
 
 

 

Sovellukset: 
  
Tavallisia sovelluksia EPCON-kuivurille 
ovat: 

 Kunnallisten jätevedenpuhdistamojen 
lietteiden kuivaus 

 Teollisuuden lietteiden kuivaus 

 Teollisten tuotteiden kuivaus 

 Kuivuri soveltuu myös joihinkin 
elintarvikkeisiin 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

kWh / ton evaporated mass 

Typical Conventional Air Dryer System 
Super Heated Steam dryer 
Super Heated Steam MVR dryer 

 
 
 
EPCONin tuotekehityksen uusimpia 
hedelmiä ovat toisen sukupolven SHS-
kuivurit (SHS, Superheated steam, 
tulistettu höyry). Suorahöyryä käytetään, 
kun saatavilla on jätelämpöä. Toisaalta 
laitteisiin on mahdollista saada myös 
sisäinen lämmön talteenottojärjestelmä.  

SHS-KUIVURIT, 

TULISTETTU 
HÖYRY 
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Lisätietoa erillisessä EPCON-
tuote-esitteessä 

Sovelluksia & ominaispiirteitä: 
 
EPCON MVR –lämpöpumpuille ovat: 
 Haihduttimet 
 Monivaiheiset haihduttimet 
 Tislauskolonnit 
 Reaktorit 
 Boilerit 
 Kuivurit 
 Hukkalämpö 
 Kaukolämpö 
 
  

 
 

MVR-lämpöpumpun ominaispiirteitä: 
 Lämmön tuotto200 kW ->100 MW 
 Energialähteen lämpötila: 40-150oC 
 Lämpötilan nousu: 5-30oC 
 Tyypillinen COP-arvo: 5-80 
 Helposti huollettava 
 Ei tarvita höyryä eikä jäähdytysvettä 
 Joustava kapasiteetin valvonta 
 ATEX-määräykset täyttyvät 
 Asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut 
 
 
Edut: 
 Laajemmat sovellusmahdollisuudet 

kuin perinteisillä lämpöpumpuilla 
 Soveltuvat hyvin olemassa oleviin 

prosesseihin asennettaviksi 
 Suorat ja epäsuorat järjestelmät 
 Korkea COP 
 EPCONin MVR-lämpöpumppu-

tekniikka on hyväksi todettua ja 
luotettavaa 

 
 
 
 

 
EPCON  
MVR –lämpöpumput 
 
EPCON MVR-lämpöpumppuja käytetään 
sekä olemassa olevien termisten 
prosessien parantamisessa että 
perinteisemmissä lämmön talteenotto-
prosesseissa. 

Esimerkki epäsuoran MVR-
lämpöpumpun käytöstä olemassa 
olevan laitoksen parantamisessa 





MVR 
heat 

pump 

 
EPCON SHS -kuivurit 



PALVELUT 
 
EPCON Evaporation Technology 
AS, jonka historia ulottuu vuoteen 
1986, on teknologia-yritys, jonka 
sekä teoreettinen että käytännön 
osaaminen ovat huippuluokkaa. 
Henkilökuntamme muodostuu eri 
alojen osaajista: lämpö-
pumpputekniikan, rakenne- ja 
mekaniikkasuunnittelun, kemian 
ja tekniikan. Monen alan 
osaamisen lisäksi EPCONin 
vahvuuksiin kuuluvat pitkä 
kokemus ja referenssit monelta 
eri teollisuudenalalta. 
 
Me EPCONilla pidämme oman 
osaamisemme kehittämistä 
ensiarvoisen tärkeänä siinä, että 
pystymme ymmärtämään 
asiakkaidemme tarpeet ja 
tarjoamaan heille parhaat 
mahdolliset ratkaisut.   
 
EPCONin joustava organisaatio 
luo tärkeän pohjan tämän 
tavoitteen onnistumiselle. 
Asiakkaamme pitävät 
organisaatiomme joustavuutta 
suuressa arvossa. 
 

  
 

Tekninen tuki 
 
EPCON tarjoaa teknisiä tukipalveluja 
energiatehokkaissa termisissä 
prosesseissa, hukkaenergian 
hyödyntämisprosesseissa ja lämmön 
talteenotossa. Tyypillinen EPCONin 
asiakkaalle tarjoama tuki on 
esitutkimusta, soveltuvuustutkimusta 
ja suunnittelutyötä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energian talteenottoprojekteissa  
EPCON tarjoaa asiakkaalle kartan, 
jossa ovat mahdolliset energialähteet, 
energian tarvitsijat, sekä ehdotuksen 
siitä, miten hyödyntää parhaiten, sekä 
teknisestä että taloudellisesta 
näkökulmasta, käytettävissä olevia 
energiamahdollisuuksia. EPCON 
esittelee asiakkaalle käyttötarkoi-
tukseen parhaiten sopivat laitteet ja 
tekee asiakkaalle kustannus-
tehokkaan analyysin. 
 
Valitsemalla EPCONin toimittajakseen 
asiakas saa käyttöönsä pitkäaikaisen 
kokemuksemme ja tietotaitomme 
energiatehokkaista termisistä proses-
seista, sekä energianhyödyntämis-
osaamisemme, ainutlaatuiset ratkai-
summe energian hyödyntämiseen ja 
yksityiskohtaisen prosessilaitteiden 
tuntemuksemme. 

 
 

Huoltopalvelut 
 
Yhä useampi yritys määrittelee huolto-
palvelut tärkeäksi tekijäksi strategiassaan. 
Oikeanlainen ja säännöllinen huolto 
johtavat tuotannon varmuuteen sekä 
toimintaan mahdollisimman pienillä käyttö-
kustannuksilla. 
 
EPCONin kokemus ja tietotaito varmistavat, 
että tavoite myös saavutetaan. Tarjoamme 
huolto-ohjelman, joka varmistaa prosessin 
parhaan mahdollisen seurannan. Huolto-
ohjelma sisältää sekä ennaltaehkäiseviä 
että korjaavia huoltotoimenpiteitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotta asiakas saisi parhaan mahdollisen 
tehon irti laitoksestaan, EPCON on ottanut 
käyttöön 24h-huoltopalvelun. Vuorokauden 
ympäri päivystävä huoltopalvelu on kaikkien 
asiakkaidemme käytettävissä. Huolto-
suunnitelmat ja huoltosopimukset laaditaan 
asiakaskohtaisesti. 
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Oikean teknisen erottelu-
ratkaisun etsiminen on tärkeä ja 
tarkkuutta vaativa prosessi. Yhtä 
tärkeää on luoda luottamus 
teknisen ratkaisun toimintaan ja 
dokumentoida investoinnin 
takaisinmaksu asiakkaalle.  
Optimaalisen ratkaisun löytä-
miseksi on siis ensiarvoisen 
tärkeää tehdä testejä pilotti-
laitteistolla. Testitulosten perus-
teella saadaan määriteltyä opti-
maalinen haihdutustekniikka ja 
suunnitteluun tarvittavat tek-
niset tiedot.  
  
On selvää, että laitoksen on 
täytettävä asiakkaan odotukset 
ja vastattava teknisiin haasteisiin 
ja tarpeisiin. Tämän vuoksi 
EPCONilla onkin käytössään 
useita haihduttimien testaus-
yksiköitä, jotta saadaan tar-
peeksi selkeää tietoa oikeiden 
teknisten ratkaisujen tueksi.  
  
EPCON on testannut hyvin 
monenlaisia nesteitä. Usein 
nestenäytteet analysoidaan kiin-
teästi asennetuilla testaus-
laitteistoillamme Trondheimissa. 
Joskus nesteet täytyy testata 
asiakkaan tuotantolaitoksessa 
paikan päällä, ja tätä varten 
EPCONilla on käytössään myös 
siirrettävät testauslaitteet, joita 
voidaan käyttää missä päin 
maailmaa tahansa. 
  
 

TESTAUSLAITTEET 
 

Laboratoriolasihaihdutin 
 
Alkutestien perusteella EPCON pystyy 
yleensä selvittämään parametrit, joiden 
avulla täydellisen laitoksen ensimmäiset 
suunnitelmat voidaan tehdä. 
  
Haihdutustestiin tarvitaan vain pieni määrä 
testattavaa nestettä.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiinteästi asennettu 
Falling film -haihdutin 
 
Maksimikapasiteetti haihdutusprosessissa 
on 300 kg/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siirrettävä MVR Falling film -haihdutin 
 
Tässä haihduttimessa on MVR-
järjestelmä energian talteen ottamista 
varten, mistä syystä energiankulutus on 
hyvin alhainen. Nimelliskapasiteetti 
haihdutusprosessissa: 300 kg/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siirrettävä Falling film -haihdutin 
 
Tässä haihdutinmallissa on paljon 
putkia. Nimelliskapasiteetti haihdutus-
prosessissa on 50-100 kg/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siirrettävä Flash-haihdutin 
 
Nimelliskapasiteetti 
haihdutusprosessissa: 50 kg/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siirrettävä EPCOVAP -yksikkö 
 
Soveltuu sekä nouseviin että laskeviin 
kalvohaihdutinjärjestelmiin (falling film –
haihduttimiin). 
Kapasiteetti  
haihdutus 
prosessissa: 
150 kg/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHS-kuivuri (1. sukupolven versio) 
 
SHS-pilottikuivuri. Kapasiteetti: 25 kg/h 
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Lisätietoa 
testausmahdollisuuksista 
löytyy erillisestä EPCON-

esitteestä 



Yhteistyökumppanit & jälleenmyyjät 

Finland 
AJON APU OY 
Viertotie 3 
15560 Nastola 
Tel: +358 400 467051 
Mail: simo.ajo@phnet.fi 
 
 
 South Korea 
 
 
5th FL, HP building 23-6,  
Yoido-Dong  
Youngdeungpo-Gu,  
Seoul,Korea, 150-724 
Tel: +82-2-2167-9093 
Fax: +82-2-2167-9178 
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