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Alfa Laval in brief

Alfa Laval is a leading global provider 
of specialized products and engineered 
solutions. 

Our equipment, systems and
services are dedicated to helping 
customers to optimize the performance 
of their processes. Time and time again.

We help our customers to heat, 
cool, separate and transport
products such as oil, water, chemicals, 
beverages, foodstuffs, starch and 
pharmaceuticals.

Our worldwide organization works 
closely with customers in almost 100 
countries to help them stay ahead.

How to contact Alfa Laval

Up-to-date Alfa Laval contact details 
for all countries are always available 
on our website at www.alfalaval.com

Globalne wezwanie do etanolu

Rozwiązania Alfa Laval dla przemysłu produkcji etanolu



Dramatic change
It has been shown that renewable fuels 
can replace fossil fuels in virtually any 
required proportions. Consequently, 
there is growing worldwide public and 
political support for alternative fuels.

- Within the EU it has been decided
that all petrol/diesel must contain a 
certain portion of renewable fuels.

- Within just a few years, the 
US market has evolved to become
the largest producer of fuel ethanol 
in the world.

- Brazil pioneered the use of ethanol in
the 1970’s and is still in the lead when 
it comes to cost-effective production.

Other countries are rapidly following 
suit. The worldwide fuel ethanol market 
is currently undergoing a dramatic 
change with an increasing demand.

New opportunities, new players
Some new companies are seeking 
to take advantage of these 
opportunities. Others are experts 
seeking to expand. Whether your 
company is new or a well-established 
producer, Alfa Laval has the specialized 
equipment, the process know-how and 
the experience you need to capitalize on 
this booming market.

Your core equipment 
– our core competences
Heat transfer and separation are vital 
to reduce energy consumption and to 
optimise the process. It is precisely 
these technologies that are at the 
heart of Alfa Laval – they are our 
core competences.

Booming market for fuel ethanol

Alfa Laval solutions for ethanol production �

Jedno źródło, wiele korzyści 

Jesteśmy ekspertami, na których można polegać w 
zakresie technicznie innowacyjnych rozwiązań 
transferu ciepła i separacji przy produkcji etanolu.

Sprawdzona, wieloletnia działalność Alfa Laval w 
branży produkcji etanolu zapewnia pełne 
wykorzystanie naszego know - how i doświadczenia w 
tej dziedzinie - od jednego dostawcy.

Dzięki gamie produktów, która rozciąga się od obróbki 
wstępnej, fermentacji, destylacji i dehydratacji do 
odwadniania i odparowywania wywaru, możemy 
zapewnić najbardziej wydajne rozwiązania w zakresie 
wymiany ciepła i separacji, jakie są obecnie dostępne 
dla każdej fazy przetwarzania etanolu.



Dramatyczne zmiany
Wykazano, że paliwa odnawialne 
mogą zastąpić paliwa kopalne 
praktycznie w każdej wymaganej 
proporcji. W związku z tym na całym 
świecie rośnie publiczne i polityczne 
poparcie dla paliw alternatywnych.

- W UE podjęto decyzję, że cała
benzyna/olej napędowy musi
zawierać pewną część paliw
odnawialnych.

- W ciągu zaledwie kilku lat rynek
amerykański stał się największym
producentem etanolu na świecie.
- Brazylia była pionierem w
stosowaniu etanolu w latach 70-tych
i nadal jest w czołówce, jeśli chodzi
o opłacalną produkcję.

Inne kraje szybko podążają za tym 
przykładem. Światowy rynek etanolu 
paliwowego przechodzi obecnie 
dramatyczną zmianę wraz z 
rosnącym popytem.

Nowe możliwości, nowi gracze 
Niektóre nowe firmy chcą skorzystać z 
tych możliwości. Inne to eksperci, 
którzy chcą się rozwijać. Niezależnie 
od tego, czy Twoja firma jest nowa, czy 
też jest producentem o ugruntowanej 
pozycji na rynku, Alfa Laval posiada 
specjalistyczną aparaturę, wiedzę na 
temat procesów technologicznych oraz 
doświadczenie, które są niezbędne, 
aby wykorzystać ten dynamicznie 
rozwijający się rynek.

Państwa podstawowe wyposażenie - 
nasze podstawowe kompetencje
Wymiana ciepła i oddzielanie są 
niezbędne do zmniejszenia zużycia 
energii i optymalizacji procesu. To 
właśnie te technologie są w centrum 
uwagi Alfa Laval - stanowią one naszą 
podstawową kompetencję.

Dynamiczny rozwój 
rynku paliw etanolowych

Rozwiązania Alfa Laval dla produkcji etanolu �

One source, many benefits 

We are the experts you can rely on for technically 
innovative heat transfer and separation solutions for 
fuel ethanol production.

Alfa Laval’s proven, long-term track record in the 
fuel ethanol industry ensures you the full benefit of 
our accumulated know-how and experience in this 
field – from one single-source supplier.

With a product range that extends from pre-treatment, 
fermentation, distillation and dehydration to stillage 
dewatering and evaporation, we can provide you with 
the most efficient heat transfer and separation solutions 
currently available for each phase of your fuel ethanol 
processing requirements.
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Alfa Laval jest jednym z najbardziej 
doświadczonych na świecie dostawców 
technologii i urządzeń kluczowych dla 
efektywnej produkcji etanolu.

Alfa Laval wyróżnia się 
doświadczeniem, które obejmuje 
praktycznie całe spektrum urządzeń do 
wymiany ciepła i oddzielania 
potrzebnych do:

- uruchomienia nowych zakładów 
produkcji etanolu przy minimalnych 
kosztach i z maksymalną prędkością
- unowocześniania i rozbudowy 
istniejących zakładów produkujących 
etanol

- zwiększenie wydajności istniejących
instalacji, przy minimalnych zmianach

- zwiększenie przychodów z każdego
procesu produkcji etanolu poprzez
zapewnienie niezawodności, poprawę
wydajności i minimalizację czasu
przestoju.

Rozwiązania dla różnych wymagań 
Alfa Laval dysponuje możliwościami 
technologicznymi, praktycznym know-
how i wysokowydajną aparaturą, której 
potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać 
każdy etap procesu przetwarzania 
etanolu na paliwo.

Alfa Laval, jak żaden inny dostawca, 
opracowała szereg nowych produktów 
dostosowanych do potrzeb przemysłu 
etanolowego. Dlatego też oferujemy 
szeroką gamę urządzeń, począwszy od 
obróbki wstępnej, fermentacji i 
destylacji, a skończywszy na 
odwadnianiu i odparowywaniu wywaru.

Nasz asortyment produktów obejmuje 
pełne spektrum wymienników ciepła, 
skraplaczy, parowników, wirówek 
dekantacyjnych, wirówek talerzowych, 
systemów filtracji membranowej i 
urządzeń do czyszczenia zbiorników o 
konstrukcji specjalnie dostosowanej 
do sprostania wyzwaniom przemysłu.

Urządzenia Alfa Laval bazują na 
sprawdzonych komponentach, które 
są łatwe w użyciu i efektywne 
kosztowo, zarówno w nowych jak i 
istniejących zakładach produkcyjnych.

Jeden dostawca
Wieloletnie zaangażowanie Alfa Laval 
w obsługę przemysłu produkcji etanolu 

oraz nasze doświadczenie i 
znajomość potrzeb branży zapewniają 
Ci pełne wykorzystanie szerokiego 
zasobu wiedzy na temat procesów 
technologicznych - wszystko od 
jednego dostawcy.

Możesz polegać na doświadczeniu 
Alfa Laval w doborze i łączeniu 
najbardziej efektywnych i 
niezawodnych urządzeń dla każdego 
etapu procesu. Dzięki współpracy z 
jednym partnerem zyskujesz na czasie 
i minimalizujesz problematyczne 
sytuacje. 

Szeroka gama 
produktów

Sign of the times
Using Alfa Laval as a key equipment 
supplier for your fuel ethanol production 
facility ensures efficient supply chain 
management and optimized logistics.

You benefit from integrated, well-
planned solutions that bring your 
ethanol production operations online 
as rapidly as possible.

And once installed, Alfa Laval’s 
equipment is both easy to use and 
exceptionally reliable, which eliminates 
downtime and maximizes your return 
on investment.

In it for the long haul
Our obligations to you and your 
company do not stop with delivering 
the equipment and getting it running 
perfectly.

The Alfa Laval Parts & Service organiza-
tion is always on call to ensure you peak 
performance and maximum output from 
your production process, with an abso-
lute minimum of downtime throughout 
the service life of the installation.

This represents a long-term commit-
ment to performance, reliability and 
service that Alfa Laval calls Nonstop 
Performance.

Practical know-how – available 
everywhere
With sales offices and service centres 
in more than 50 countries on every 
continent, Alfa Laval’s expertise and 
resources are always close at hand.

Experts are ready to help you with any 
material and processing challenges 
specific to your ethanol production 
process.

Our global network of experts is always 
on standby to meet your needs for tech-
nical support, spare parts and service 
– 365 days a year, around the clock.

”Working with Alfa Laval is, most of all, working in partnership. An experienced sales and technical 
staff guarantee that we find the right products for our needs. In the acquisition of equipment, we 
always search the market in order to find the best supplier in terms of product quality and efficiency 
– all of which we have found in Alfa Laval’s products.” 
Mr. Gilberto Zanon, Operations Director, Usina Batatais, Brazil

Jeden dostawca, który zapewnia pełny zakres
"Dla nas, współpraca z dostawcą takim jak Alfa Laval jest bardzo korzystna, ponieważ w swoim 
portfolio produktów posiada wiele naszych kluczowych komponentów. Doceniamy fakt, że 
możemy zwrócić się o wsparcie do tych samych osób, niezależnie od tego, czy chodzi o 
chłodnicę, skraplacz, dekanter czy parownik." 
Peter Nimrodsson, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, Agroetanol, Norrköping, Szwecja
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Alfa Laval is one of the world’s most 
experienced suppliers of the tech-
nologies and equipment central to the 
efficient production of fuel ethanol.

What distinguishes Alfa Laval is their 
expertise, which encompasses virtually 
the entire spectrum of heat transfer and 
separation equipment required to:

- bring new fuel ethanol plants on line  
at minimum cost and at maximum   
speed

- upgrade and expand existing fuel  
ethanol plants

- boost the capacity of existing 
installations, with only a minimum 
of changes

- increase revenues from any fuel
ethanol process by providing 
reliability, improving performance and 
minimizing downtime.

Solutions for every requirement
Alfa Laval has the technological 
capability, practical know-how and 
high-performance equipment you need 
to make the most of every phase of 
your fuel ethanol processing.

Like no other supplier, Alfa Laval has 
developed a range of new products 
tailored for the ethanol industry. There-
fore we can provide you with a wide 
selection of the equipment you need, 
from pre-treatment, fermentation and 
distillation to stillage, dewatering and 
evaporation.

Our product range extends over the 
full spectrum of heat exchangers, 
condensers, evaporators, decanter 
centrifuges, disc-stack centrifuges, 
membrane filtration systems and 
tank cleaning equipment with designs 
specifically tailored to meeting the 
challenges of the industry.

Alfa Laval’s equipment is based on 
proven components that are easy to 
use and cost-effective to implement 
in both new and existing production 
facilities.

One single-source provider
Alfa Laval’s long-term dedication to 
serving the fuel ethanol industry and our 

experience and insight of industry 
needs ensure you the full benefit of 
an extensive resource of process know-
ledge – all from one single-source 
supplier.

You can rely on Alfa Laval’s experience 
to select and combine the most efficient 
and reliable equipment for each stage 
of the process. You benefit from the 
time and hassle saved by working with 
one partner. 

Broad product spectrum

Znak czasu 
Wykorzystanie Alfa Laval jako 
kluczowego dostawcy wyposażenia 
dla Twojego zakładu produkcji etanolu 
zapewnia efektywne zarządzanie 
łańcuchem dostaw i optymalizację 
logistyki.

Dzięki Alfa Laval korzystacie Państwo 
ze zintegrowanych, dobrze 
zaplanowanych rozwiązań, które 
pozwalają na jak najszybsze 
uruchomienie produkcji etanolu.

Po zainstalowaniu, urządzenia Alfa 
Laval są zarówno łatwe w obsłudze, 
jak i wyjątkowo niezawodne, co 
eliminuje przestoje i maksymalizuje 
zwrot z inwestycji.

Długotrwała współpraca
Nasze zobowiązania wobec Ciebie i 
Twojej firmy nie kończą się na 
dostarczeniu sprzętu i zapewnieniu 
jego perfekcyjnego działania.

Dział części zamiennych i serwisu Alfa 
Laval jest zawsze gotowy do pomocy, 
aby zapewnić najwyższą wydajność i 
maksymalne wykorzystanie procesu 
produkcyjnego przy minimalnej ilości 
przestojów przez cały okres 
eksploatacji instalacji.

Stanowi to długoterminowe 
zobowiązanie do zapewnienia 
wydajności, niezawodności i serwisu, 
które Alfa Laval nazywa Nonstop 
Performance.

Praktyczne know-how - dostępne 
wszędzie
Dzięki przedstawicielstwom 
handlowym i centrom serwisowym w 
ponad 50 krajach na wszystkich 
kontynentach, wiedza i 
doświadczenie Alfa Laval są łatwo 
dostępne.

Eksperci są gotowi pomóc Państwu w 
rozwiązywaniu wszelkich problemów 
związanych z materiałami i obróbką, 
specyficznych dla Państwa procesu 
produkcji etanolu.

Nasza globalna sieć ekspertów jest 
zawsze w gotowości, aby zaspokoić 
Twoje potrzeby w zakresie wsparcia 
technicznego, części zamiennych i 
serwisu - 365 dni w roku, przez całą 
dobę.

"Współpraca z Alfa Laval to przede wszystkim współpraca partnerska. Doświadczony personel 
handlowy i techniczny gwarantuje, że znajdziemy produkty odpowiednie do potrzeb. Przy zakupie 
urządzeń zawsze przeszukujemy rynek w celu znalezienia najlepszego dostawcy pod względem 
jakości produktów i wydajności - wszystko to znaleźliśmy w produktach Alfa Laval." Gilberto 
Zanon, Dyrektor Operacyjny, Usina Batatais, Brazylia

One supplier that provides the complete range
“For us, it is very beneficial to deal with a supplier like Alfa Laval, since they have so many of our key 
components in their product portfolio. We appreciate the fact that we can turn to the same people for 
support whether it concerns a mash cooler, condenser, decanter or evaporator.”
Peter Nimrodsson, Head of Maintenance, Agroetanol, Norrköping, Sweden
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Schemat ten ilustruje miejsca, w 
których urządzenia Alfa Laval mogą 
być zainstalowane do produkcji 
etanolu z kukurydzy lub zboża.

Obróbka wstępna
Zmielone ziarno jest mieszane z wodą 
i enzymami, a następnie podgrzewane 
w celu upłynnienia zacieru. W ten 
sposób rozpoczyna się proces 
przekształcania skrobi w cukier. 

Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval 
WideGap schładzają zacier od 
temperatury 90°C (194°F) do 
temperatury fermentacji. Faza 
białkowa glutenu może być również 
odzyskiwana w specjalnym procesie 
Alfa Laval.

Fermentacja
W procesie fermentacji, drożdże 
przekształcają cukier w etanol. 
Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval 
typu WideGap odbierają ciepło 

wytworzone w procesie fermentacji. 
w tym procesie, zapewniając pełną 
fermentację i optymalną temperaturę 
zacieru piwnego.

Destylacja/odwodnienie
Po fermentacji, w wielokolumnowym 
systemie destylacji usuwa alkohol z 
zacieru odfermentowanego. Ten 
wodnisty alkohol jest następnie 
poddawany dehydratacji. 
Wymienniki ciepła Alfa Laval są 
stosowane jako reboilery typu flash i 
termosyfonowe 

thermosiphon reboilers, condensers and 
liquid/liquid heat exchangers throughout 
the distillation and dehydration process.

Stillage
Alfa Laval decanter centrifuges and 
plate evaporators are suitable for whole 
stillage dewatering and thin stillage 
concentration. Both the decanter 
cake (up to 40% dry solids) and the 

concentrated evaporator syrup (up 
to 40% dry solids) are dried to a final 
DDGS product.

Alfa Laval decanter centrifuges ensure 
maximum uptime and minimum 
maintenance. High solids recovery 
means that downstream evaporation 
operates more efficiently. Alfa Laval 
plate evaporators are an effective, 

compact alternative to the traditional 
technologies used for stillage 
evaporation.

Alfa Laval forced-circulation flash plate 
evaporators are also used as a finisher 
for greater syrup concentration.

Przetwórstwo zbożowe
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This diagram illustrates where 
Alfa Laval’s equipment can be installed 
for the production of fuel ethanol from 
corn or grain.

Pre-treatment
The milled grain is mixed with water 
and enzymes and then heated to liquefy 
the mash. This begins the conversion 
of starch to sugar. Alfa Laval WideGap 

plate heat exchangers cool the mash 
from 90°C (194°F) to fermentation 
temperature. The gluten protein phase 
can also be recovered using a special 
Alfa Laval process.

Fermentation
In fermentation, yeast converts sugar to 
ethanol. Alfa Laval’s WideGap plate heat 
exchangers remove the heat generated 

by this process, ensuring complete 
fermentation and the beer mash at the 
optimum temperature.

Distillation/dehydration
After fermentation, a multi-column 
distillation system strips the alcohol 
from the beer. This hydrous alcohol 
then goes to dehydration. Alfa Laval 
heat exchangers are used as flash and 

skraplacze i wymienniki ciepła ciecz/
ciecz w całym procesie destylacji i 
dehydratacji.

Magazynowanie
Wirówki dekantacyjne i wyparki 
płytowe Alfa Laval są odpowiednie do 
odwadniania całej masy wywaru i 
zagęszczania rzadkiego wywaru. 
Zarówno osad z dekantera (do 40% 
suchej masy stałej), jak i

zagęszczony sodciek z wyparki (do 
40% suchej masy) są suszone do 
uzyskania końcowego produktu 
DDGS.

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval 
zapewniają maksymalny czas 
pracy i minimalny zakres 
konserwacji. Wysoki odzysk 
substancji stałych oznacza, że 
dalsze odparowanie przebiega 
bardziej efektywnie. 

Wyparki płytowe Alfa Laval są 
skutecznym rozwiązaniem,  
kompaktowa alternatywa dla 
tradycyjnych technologii stosowanych do 
odparowywania wywaru.

Wyparki są również używane jako 
element końcowy w celu uzyskania 
większej koncentracji syropu.

Grain-based processing
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Schemat ten ilustruje miejsca, w których 
mogą być zainstalowane urządzenia 
Alfa Laval do produkcji etanolu z trzciny 
lub buraków cukrowych.

Obróbka wstępna
Cukier pozyskuje się z buraków 
cukrowych lub trzciny cukrowej. Surowy/
mieszany sok jest używany 
bezpośrednio do fermentacji lub 
oczyszczany. Substancje inne niż cukry 
i włókna w surowym/mieszanym soku są 
wytrącane przez dodanie wapna, 

a następnie usuwane w filtrach. 
Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval 
typu WideGap są idealne do 
zastosowań, w których w surowym 
soku znajdują się włókna i inne 
zanieczyszczenia.

Melasa jest rozcieńczana w celu 
osiągnięcia optymalnego stężenia dla 
fermentacji przez dodanie wody lub 
przez zmieszanie bezpośrednio z 
sokiem cukrowym. Przed fermentacją 
melasa może być klarowana przy 
użyciu wirówek talerzowych Alfa Laval 

oraz pasteryzowana, aby uniknąć 
infekcji bakteryjnej. Płytowe 
wymienniki ciepła Alfa Laval 
doskonale nadają się do 
podgrzewania i chłodzenia melasy. 

Fermentacja
W procesie fermentacji, drożdże 
przekształcają cukier w etanol. Ciepło 
wytwarzane w tym procesie może być 
usuwane przez płytowe wymienniki 
ciepła Alfa Laval w celu zapewnienia 
pełnej fermentacji. 

These Alfa Laval heat exchangers 
maintain the beer mash at an optimum 
temperature.To optimize yield, the 
yeast is separated from the beer after 
fermentation in an Alfa Laval disc-stack 
centrifuge. The yield can be increased 
further by dewatering the fermenter 
sludge using an Alfa Laval decanter 
centrifuge and then returning the 
recovered beer and ethanol to the 
fermentation process.

Distillation/dehydration
After fermentation, a multi-column 
distillation system strips the alcohol 
from the beer. This hydrous alcohol 
then goes to dehydration. Alfa Laval 
heat exchangers are used as flash and 
thermosiphon reboilers, condensers 
and liquid/liquid heat exchangers 
throughout the distillation and 
dehydration process.

Vinasse
Alfa Laval plate evaporators provide a 
compact alternative to traditional 
technologies for vinasse concentrations.
Alfa Laval forced-circulation flash plate 
evaporators are then used as a finisher 
for increased vinasse concentration.
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Sugar-based processing

Sugar 
cane or beet

Wywar z melasy

Lime

Clarified 
juice cooler

Molasses cooler

Raw/mixed 
juice heater

Wywar z melasy

Koncentrat z melasy

Kolumna płukania

Sugar extraction Clarification

Water 

Yeast 
separator

Yeast 
recovery

Sludge 
dewatering Sludge 

Recovered
ethanol

Pre-treatment Fermentation 

Destylacja

Fermenter coolers

From pre-treatment

Zacier 
odfermentowany AlfaFlash reboiler

Chłodnica zwrotna/skraplacz Skraplacz do etanolu

Cooling water

Wparka

Kolumna
korygująca

Do odwodnienia 

Reboiler termosyfonowy

Uwodniony
etanol

z prostownika

Woda roztopowa

Alfa Laval 
tank cleaning equipment

Molasses

Skraplacz płytowy

Wymuszona
cyrkulacja - finisher

Wyparka z filmem 
wznoszącym

Wywar gorzelniczy

Para

Wyparka z filmem
wznoszącym

Odfermentowany zacier / wywar

Podgrzewacz

Odwodniony etanol 
do przechowywania

Chłodnica produktu (AlfaNova)Skraplacz do etanolu

Skraplacz regeneracyjny

Roczieńczony etanol
do rektyfikacji

Plate heat exchanger

WideGap 
plate heat exchanger

Disc-stack centrifuge

Decanter centrifuge

AlfaVap evaporator

AlfaCond condenser

This diagram illustrates where 
Alfa Laval’s equipment can be installed 
for the production of fuel ethanol from 
cane or beet.

Pre-treatment
Sugar is extracted from sugar beet or 
cane. The raw/mixed juice is either used 
directly for fermentation or purified. 
Non-sugars and fibres in the raw/mixed 
juice are precipitated by adding lime 

and then removed in filters. Alfa Laval’s 
WideGap plate heat exchangers are 
ideal for duties that contain fibres and 
other impurities in the raw juice.

Molasses is diluted to reach an 
optimum concentration for fermentation 
by adding water or by mixing directly 
with the sugar juice. Prior to fermenta-
tion, the molasses can be clarified using 
Alfa Laval disc-stack centrifuges and 

pasteurized to avoid bacterial infection. 
Alfa Laval plate heat exchangers are 
perfect for heating and cooling 
molasses. 

Fermentation
In fermentation, yeast converts sugar 
to ethanol. The heat generated by this 
process can be removed by Alfa Laval 
plate heat exchangers so that complete 
fermentation is achieved. 

Wymienniki ciepła Alfa Laval 
utrzymują zacieranie w optymalnej 
temperaturze. Aby zoptymalizować 
wydajność, drożdże są oddzielane od 
zacieru po fermentacji w wirówce 
talerzowej Alfa Laval. Wydajność 
może być jeszcze bardziej 
zwiększona poprzez odwodnienie 
osadu z fermentatora za pomocą 
wirówki dekantacyjnej Alfa Laval, a 
następnie zawrócenie odzyskanego 
zacieru  i etanolu do procesu 
fermentacji.

Destylacja/odwodnienie
Po fermentacji, w wielokolumnowym 
systemie destylacji, z zacieru 
usuwany jest alkohol. Ten 
uwodniony alkohol jest następnie 
poddawany dehydratacji. 
Wymienniki ciepła Alfa Laval są 
stosowane jako reboilery tpu flesh i 
termosyfonowe, skraplacze i 
wymienniki ciepła ciecz/ciecz w 
całym procesie destylacji i 
dehydratacji.

Wywar melasy
Wyparki płytowe Alfa Laval stanowią 
kompaktową alternatywę dla 
tradycyjnych technologii 
zagęszczania melasy. Wyparki 
płytowe Alfa Laval z wymuszonym 
obiegiem są następnie 
wykorzystywane jako finiszer w celu 
zwiększenia stężenia wytłoków.
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Wszystko, czego potrzebujesz - od 
jednego dostawcy

Alfa Laval dostarcza systemy i 
urządzenia zapewniające 
maksymalną wydajność i 
niezawodność w każdej fazie 
produkcji etanolu.

W każdym z tych etapów, począwszy 
od fermentacji, poprzez oddzielanie i 
destylację, aż do uzyskania produktu 
końcowego, Alfa Laval wykorzystuje 
swoje najlepsze rozwiązania 
techniczne. Wiemy, że niezawodne 
działanie jest kluczem do 
długoterminowego sukcesu 
handlowego i rentowności.

Uszczelkowe płytowe wymienniki 
ciepła
Alfa Laval oferuje kompletny 
asortyment płytowych wymienników 
ciepła z uszczelkami, 
charakteryzujących się w pełni 
przeciwprądowym przepływem i 
wysoką turbulencją. Jednostki te 
zapewniają maksymalny odzysk 
ciepła przy minimalnych nakładach 
inwestycyjnych i kosztach instalacji.

Typowe zastosowania: Płytowe 
wymienniki ciepła Alfa Laval są 
odpowiednie jako chłodnice i 
nagrzewnice mediów procesowych 
oraz do innych zastosowań w 
procesie produkcji etanolu.

Właściwości: 
- Dostępne zgodnie z wszystkimi głównymi

kodami zbiorników ciśnieniowych dla
projektów do 30 barg (435 psig) / 180°C
(355°F)

- Jednoetapowe tłoczenie płyt zapewnia
większą jednorodność i mniejsze naprężenia
fizyczne

- Niska obojętność zatrzymana
- Elastyczność konstrukcji w celu spełnienia

specyficznch wymagań
- Łatwy dostęp w celu czyszczenia i

konserwacji
Korzyści:

- Niskie koszty inwestycyjne i instalacyjne
- Kompaktowa konstrukcja oznacza łatwą

instalację
- Zbliżona temperatura zapewnia większą

oszczędność energii
- Przepływ wysokoturbulencyjny minimalizuje

zanieczyszczenie
- Pełny dostęp do powierzchni wymiany ciepła

utrzymuje koszty serwisu i konserwacji na 
minimalnym poziomie

- Możliwość łatwej rozbudowy w celu
zwiększenia wydajności produkcji.

Plate condensers
AlfaCond plate condensers are specially 
designed for condensing duties.
They combine the benefits of compact, 
efficient plate heat exchangers with the 
low pressure drop required for condens-
ing.

Typical uses: Condensing ethanol 
vapour from the distillation column and 
the vapour from stillage evaporators.

Features
-  ASME and PED-coded for design pressure of

up to 6 barg (85 psig) (cold side) / 8.6 barg
(125 psig) (hot side) and design temperature
up to 160°C (320ºF)

-  Special plate design optimizes  condensing  
and is also ideal for  vacuum condensing

-  High heat transfer coefficients
-  Easy access to the cooling water side
-  Fully countercurrent design helps sub-cool  

non-condensable gas.

Benefits
-  Low capital and installation costs
-  Compact design means easy installation
-  Close temperature approach results in 

increased energy savings
-  High-turbulence flow minimizes fouling
-  Easily expandable for increased production  

rates.

Plate evaporators
AlfaVap plate evaporators are specially 
designed for evaporation duties.
They combine the benefits of compact, 
efficient plate heat exchangers and can 
handle small temperature differences 
between the hot and cold side.

Typical uses: As reboilers in distillation 
columns and as evaporators for the 
stillage.

Features
-  ASME and PED-coded for design pressure of

up to 6 barg (85 psig) (cold side) / 8.6 barg
(125 psig) (hot side) and design temperature
up to 160°C (320ºF)

-  Superior heat transfer coefficients
-  Up to 2,000 m2 (21,000 ft2) of heat transfer  

area in a single unit
-  Modular design.

Benefits
-  Low capital and installation costs
-  Compact design means easy installation
-  Easily expandable for increased production  

rates and capacity increases
-  Close temperature approach for increased 

energy savings.

Płytowe wymienniki ciepła WideGap 
Płytowe wymienniki ciepła WideGap są 
specjalnie zaprojektowane do obsługi cieczy 
włóknistych i cieczy zawierających duże ilości 
zawieszonych cząstek stałych. Konstrukcja 
łączy w sobie zalety kompaktowych, 
wydajnych płytowych wymienników ciepła ze 
specjalnym wzorem płyty i projektem portu, 
które pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu.

Typowe zastosowania: Chłodzenie brzeczki 
do temperatury fermentacji i usuwanie ciepła 
powstałego w procesie fermentacji.
Właściwości

- Konstrukcja zgodna z normami ASME i PED dla
ciśnień do  10 barg (150 psig) / 180°C (355ºF)

- Pojedyncza lub podwójna konstrukcja z szerokimi
szczelinami z kanałami o szerokości do 17 mm (2/3
cala) bez punktów styku

- Specjalna konstrukcja portu zapobiegająca
zanieczyszczeniu

- Porty o średnicy do 350 mm (14 cali) umożliwiające
natężenie przepływu do 1800 m3/h (8000 gpm)

- Łatwy dostęp w celu czyszczenia i konserwacji.
Korzyści:

- Może obsługiwać media powodujące
zanieczyszczenie w jednym lub obu kanałach

- Może obsługiwać bardzo duże objętości i obciążenia
cieplne w jednym urządzeniu

- Możliwość łatwej rozbudowy w celu zwiększenia
wydajności produkcji

- Bliskie podejście do temperatury skutkuje
zwiększoną oszczędnością energii

- Zapewnia korzyści wynikające z wysokiej wydajności
cieplnej i kompaktowych rozwiązań dla mediów
włóknistych i brudzących.

Spiral heat exchangers
Alfa Laval spiral heat exchangers feature 
a single-channel design that results in a 
self-cleaning effect.
They are particularly suitable for 
processes where fouling can be a 
problem, such as in handling sludges, 
fibrous liquids or solids in suspension, 
as well as a wide range of viscous fluids.

Typical uses: Cooling mash involving 
particularly difficult media or high design 
pressures.

Features
-  ASME and PED-coded for design up to

40 barg (580 psig) / 400°C (750ºF)
-  Spacing on both hot and cold sides available  

up to 25 mm (1 inch) with heat transfer area 
of up to 700 m2 (7,000 ft2)

-  Single channel – “what goes in must go out”.

Benefits
-  Can handle fouling media in one or both  

channels
-  Compact design means easy installation
-  Countercurrent design allows close  

temperature approach, resulting in greater  
energy savings

-  Easily accessible for cleaning and inspection
-  Wide channels reduce fouling and result in  

increased uptime.
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Everything you need – from one supplier

Alfa Laval provides systems and 
equipment for maximum efficiency 
and reliability in every phase of fuel 
ethanol production.

And in each specific area, from 
fermentation, separation and distillation 
to the final product, you’ll reap the 
benefit of Alfa Laval’s superior 
engineering. We know that reliable 
operation is the key to long-term 
commercial success and profitability.

Gasketed plate heat exchangers
Alfa Laval provides a complete range of 
gasketed plate heat exchangers featur-
ing fully countercurrent flow and high 
turbulence.
These units provide maximum heat 
recovery with a minimum of capital 
investment and installation costs.

Typical uses: Alfa Laval plate heat 
exchangers are suitable as coolers and 
heaters of process media and other utili-
ties in the ethanol production process.

Features
-  Available in accordance with all major pressure

vessel codes for design up to 
30 barg (435 psig) / 180°C (355°F) 

- Single-step pressing of plates ensures greater 
uniformity, reduced physical stress

-  Low hold-up volume
-  Design flexibility to meet specific requirements
-  Easy access for cleaning and maintenance.

Benefits
-  Low capital and installation costs
-  Compact design means easy installation
-  Close temperature approach results in 

increased energy savings
-  High-turbulence flow minimizes fouling
-  Full access to the heat transfer surfaces  

keeps service and maintenance costs to a  
minimum

-  Easily expandable for increased production  
rates.

Skraplacze płytowe
Skraplacze płytowe AlfaCond są 
specjalnie zaprojektowane do pracy w 
trybie kondensacji. Łączą one w sobie 
zalety kompaktowych, wydajnych 
płytowych wymienników ciepła z 
niskim spadkiem ciśnienia 
wymaganym do skraplania.

Typowe zastosowania: Skraplanie 
oparów etanolu z kolumny 
destylacyjnej oraz oparów z 
parowników destylatu.

Właściwości:
- Zgodność z normami ASME i PED dla

ciśnienia projektowego do 6 barg (85 psig)
(strona zimna) / 8,6 barg (125 psig) (strona
gorąca) i temperatury projektowej do 160°C
(320ºF)

- Specjalna konstrukcja płyty optymalizuje
skraplanie i jest również idealna do
skraplania próżniowego

- Wysokie współczynniki przenikania ciepła
- Łatwy dostęp do strony wody chłodzącej
- Konstrukcja w pełni przeciwprądowa

pomaga schładzać gaz niekondensujący.
Korzyści:

- Niskie koszty inwestycyjne i instalacyjne
- Kompaktowa konstrukcja oznacza łatwą

instalację
- Zbliżona temperatura zapewnia większą

oszczędność energii
- Przepływ wysokoturbulencyjny minimalizuje

zanieczyszczenie
- Możliwość łatwej rozbudowy w celu

zwiększenia wydajności produkcji.

Wyparki płytowe
Wyparki płytowe AlfaVap zostały 
specjalnie zaprojektowane do zadań 
związanych z odparowywaniem. 
Łączą one w sobie zalety 
kompaktowych, wydajnych płytowych 
wymienników ciepła i mogą 
obsługiwać małe różnice temperatur 
pomiędzy gorącą i zimną stroną.

Typowe zastosowania: Jako 
reboilery w kolumnach destylacyjnych 
oraz jako wyparki do wywaru.

Właściwości:
- Zgodność z normami ASME i PED dla

ciśnienia projektowego do 6 barg (85 psig)
(strona zimna) / 8,6 barg (125 psig) (strona
gorąca) i temperatury projektowej do 160°C
(320ºF). (125 psig) (strona gorąca) i
temperatury projektowej do 160°C (320ºF)

- Doskonałe współczynniki przenikania ciepła
- Do 2000 m2 (21 000 ft2) powierzchni

wymiany ciepła w pojedynczym urządzeniu
- Konstrukcja modułowa

Korzyści:
- Niskie koszty inwestycyjne i instalacyjne
- Kompaktowa konstrukcja oznacza łatwą

instalację
- Możliwość łatwej rozbudowy w celu

zwiększenia tempa produkcji i wzrostu
wydajności

- Bliskie podejście do temperatury dla
większej oszczędności energii.

WideGap plate heat exchangers
WideGap plate heat exchangers are 
specially designed to handle fibrous 
liquids and liquids that contain large 
amounts of suspended solids.
The design combines the benefits of 
compact, efficient plate heat exchang-
ers with a special plate pattern and port 
design that help prevent fouling.

Typical uses: Cooling mash to fermen-
tation temperature and removing heat 
generated in the fermentation process.

Features
-  ASME and PED-coded design for up to

10 barg (150 psig) / 180°C (355ºF)
-  Single or double wide-gap design with up

to 17 mm (2/3-inch) channels free of contact 
points

-  Special non-fouling port design
-  Up to 350 mm (14 inches) ports allowing flow 

rates of up to 1,800 m3/hr (8,000 gpm) 
- Easy access for cleaning and  

maintenance.

Benefits
-  Can handle fouling media in either one or 

both channels
-  Can handle very large volumes and heat  

loads in one unit
-  Easily expandable for increased production  

rates
-  Close temperature approach results in 

increased energy savings
-  Provides the benefits of high thermal 

performance and compact solutions for 
fibrous and fouling media.

Spiralne wymienniki ciepła
Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval 
posiadają konstrukcję jednokanałową, która 
zapewnia efekt samooczyszczania. Są one 
szczególnie przydatne w procesach, w 
których problemem może być 
zanieczyszczenie, np. przy obróbce 
osadów, cieczy włóknistych lub ciał stałych 
w zawiesinie, a także szerokiej gamy cieczy 

Typowe zastosowania: Chłodzenie 
zacieru przy szczególnie trudnych mediach 
lub wysokich ciśnieniach projektowych.

Właściwości:
- Zgodność z normami ASME i PED dla projektów

do 40 barg (580 psig) / 400°C (750ºF)
- Odstępy między gorącą i zimną stroną dostępne

do 25 mm (1 cal) z powierzchnią wymiany ciepła
do 700 m2 (7000 ft2)

- Jednokanałowe - "co wchodzi, musi wyjść".
Korzyści:

- Może obsługiwać media zanieczyszczające w
jednym lub obu kanałach

- Kompaktowa konstrukcja oznacza łatwą instalację
- Konstrukcja przeciwprądowa pozwala na

zbliżenie się do temperatury, co skutkuje większą
oszczędnością energii

- Łatwy dostęp w celu czyszczenia i kontroli
- Szerokie kanały zmniejszają zanieczyszczenie i

zwiększają czas pracy.
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Tank cleaning equipment
Alfa Laval rotary jet heads clean tanks 
by circulating jets of cleaning media in 
a criss-cross pattern that impacts the 
entire inner surface of the tank.

Typical uses: Cleaning the fermenters 
after each batch to prevent 
contamination.

Features
- Complete coverage and effective, high-impact 

cleaning that boosts hygiene
- Uses only small amounts of water and 

chemicals to achieve the required cleaning
effect

- Consistent, reproduceable cleaning results.

Benefits
- Reduced consumption of water and biocides

helps minimize environmental impact
- Moderate investment with rapid payback 
- Easy to handle, service and maintain
- Ensures less downtime, rapid tank turnaround 

and best possible conditions for subsequent
production batches.

Lutowane płytowe wymienniki 
ciepła
Płytowe wymienniki ciepła AlfaNova 
są bezuszczelkowe. Są one idealne 
dla mediów procesowych, gdzie 
kompatybilność z uszczelkami byłaby 
problemem. Są one również dobrze 
przystosowane do pracy w wysokich 
temperaturach i przy wysokim 
stopniu bezpieczeństwa.

Typowe zastosowania: Chłodzenie 
czystych produktów, takich jak etanol 
i oleje napędowe.

Właściwości:
- Konstrukcja zgodna z normami ASME i 

PED do 30 barg (435 psig) / 550°C
(1,000ºF)

- Wzór płyty falistej zapewniający optymalny 
przepływ

- Doskonały współczynnik wymiany ciepła
- Wykonane w 100% ze stali nierdzewnej
- Bez uszczelek

Korzyści:
- Bardzo ekonomiczny w przypadku 

stosowania w wysokich temperaturach i 
ciśnieniach

- Konstrukcja płytowa umożliwia zbliżenie 
się do siebie temperatur, co zwiększa 
oszczędność energii

- Zapewnia wysoką sprawność cieplną i 
kompaktowość płytowego wymiennika 
ciepła, gdy temperatura, ciśnienie lub 
media nie pozwalają na zastosowanie 
uszczelek.

Wirówki talerzowe
Wirówki talerzowe Alfa Laval są 
wysoce wydajnymi jednostkami 
oddzielającymi, idealnymi do pracy z 
małymi cząstkami, takimi jak drożdże, 
o średnim stężeniu cząstek stałych. o
średnim stężeniu cząstek stałych. Są
one również stosowane do oddzielania
cieczy niemieszających się, takich jak
olej i woda.
Typowe zastosowania: Separacja i 
recykling drożdży z zacieru przed 
destylacją. Oddzielanie oleju 
kukurydzianego z wywaru 
gorzelnianego. 

Właściwości:
- Doskonała ochrona przed zużyciem
- Łatwość serwisowania
- Wymienne części zużywalne
- Dostępne jako w pełni zautomatyzowane, 

zintegrowane moduły.

Korzyści:
- Szeroki asortyment zapewnia efektywne 

dopasowanie do wszystkich zadań
- Niskie koszty eksploatacji dzięki w pełni 

zautomatyzowanym systemom, które nie 
wymagają ręcznego nadzoru

- Programy serwisowe i konserwacyjne Alfa 
Laval zapewniają maksymalny czas 
sprawności produkcyjnej.

- Długi okres użytkowania i wysoki stopień 
wykorzystania.

Membrane filtration systems
Alfa Laval is Europe’s largest devel-
oper and manufacturer of flat sheet 
membranes. We supply a complete 
spectrum of cross-flow filtration tech-
nologies, from microfiltration to reverse 
osmosis.

Typical uses: Polishing stillage from 
solids, stillage dewatering and grain 
pre-treatment.

Features
-  Enables separation based on molecular size,  

with no additives needed
-  Wide range of polymeric membrane  

configurations
-  Modules available in plate-and-frame and   

spiral configurations
-  End-to-end control and supervision of quality 

standards.

Benefits
-  Reduces effluent flow and helps minimize   

environmental impact
-  Low energy consumption compared to dryers 

and evaporators
-  Consistent quality and reliability in operation 

with long lifetime.

Spawane płytowe wymienniki 
ciepła Compabloc
Wymienniki ciepła Alfa Laval 
Compabloc są w pełni spawane, co 
oznacza, że nie ma potrzeby 
stosowania wkładek gazowych 
pomiędzy płytami. Wymienniki 
Compabloc są idealne do pracy z 
agresywnymi chemicznie cieczami 
oraz do pracy przy wysokim ciśnieniu 
i/lub wysokiej temperaturze.

Typowe zastosowania: Jako 
skraplacze i reboilery w kolumnie 
destylacyjnej do pracy przy wysokich 
temperaturach i wysokim ciśnieniu 

Właściwości:
- Konstrukcja zgodna z normami ASME i

PED dla ciśnień do 35 barg (500 psig) /
350°C (660ºF)

- Wzór płyty falistej zapewniający optymalny
przepływ

- Doskonały współczynnik wymiany ciepła
- Do 330 m2 (3,500 ft2) powierzchni

wymiany ciepła.
Korzyści:

- Wyjątkowo kompaktowe, co pozwala
zaoszczędzić na kosztach inwestycyjnych i
instalacyjnych

- Idealne do pracy w kotłach odzyskowych i
skraplaczach, dzięki niskiemu spadkowi
ciśnienia i wysokiemu współczynnikowi
wymiany ciepła

- Dysze i konfiguracje przepustów mogą być
dostosowane do szczególnych wymagań.

Decanter centrifuges
Alfa Laval decanter centrifuges provides 
a high efficiency dewatering for high solid 
concentration fluids.

Typical uses: Separation of solid 
particles from the stillage, prior to 
evaporation.

Features
-  Feed zone design tailored for stillage
-  Replaceable wear protection on conveyor and 

feed zone
-  Heavy-duty planetary Direct Drive gearbox
-  360-degree solids discharge
-  Compact modular construction
-  Unique internal design.

Benefits
-  Low energy consumption
-  Superior cake dryness and centrate clarity 
-  Long service life for wearing parts, resulting in 

better utilization of equipment
-  Lower installation and maintenance costs due  

to compact design and fewer parts.
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Urządzenia do czyszczenia 
zbiorników
Głowice obrotowe Alfa Laval 
czyszczą zbiorniki poprzez 
cyrkulację środka czyszczącego w 
krzyżowym układzie strumieni, który 
oddziałuje na całą wewnętrzną 
powierzchnię zbiornika.

Typowe zastosowania: 
Czyszczenie kadzi fermentacyjnych 
po każdej partii, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu.

Właściwości: 
- Całkowite pokrycie i efektywne, skuteczne 

czyszczenie zwiększające higienę
- Niewielkie zużycie wody i środków 

chemicznych do osiągnięcia wymaganego 
efektu czyszczenia

- Stałe, powtarzalne rezultaty czyszczenia. 

Korzyści:
- Zmniejszone zużycie wody i biocydów 

pomaga zminimalizować wpływ na 
środowisko naturalne

- Umiarkowana inwestycja z szybkim zwrotem 
kosztów

- Łatwa obsługa, serwis i konserwacja
- Zapewnia mniej przestojów, szybkie 

przestawienie zbiornika i najlepsze możliwe 
warunki dla kolejnych partii produkcyjnych.

Fusion-bonded 
plate heat exchangers
AlfaNova fusion-bonded plate heat 
exchangers are gasket-free. They are 
ideal for process media where compa-
bility with gaskets would be a problem. 
They are also well-suited for high-pres-
sure and high-temperature duties.

Typical uses: Cooling clean products 
such as ethanol and fusel oils.

Features
-  ASME and PED-coded design for up to 

30 barg (435 psig) / 550°C (1,000ºF)
-  Corrugated plate pattern that ensures 

optimized flow
-  Superior heat transfer coefficient
-  Made of 100% stainless steel
-  No gaskets.

Benefits
-  Very economical when used at high 

temperatures and pressures
-  Plate design allows close temperature 

approach for increased energy savings
-  Provides the high thermal efficiency and 

compactness of a plate heat exchanger  
where temperature, pressure or media does  
not allow gaskets.

Disc-stack centrifuges
Alfa Laval disc-stack centrifuges are
highly efficient separation units ideal
for duties involving small particles such
as yeast, with medium concentrations 
of solids. They are also used for separa-
tion of immiscible liquids such as oil and 
water.

Typical uses: Separation and 
recycling of the yeast from the beer 
prior to distillation. Separation of corn 
oil from stillage.

Features
-  Superior wear protection
-  Easy to service
-  Replaceable wear parts
-  Available as fully automated integrated 

modules.

Benefits
-  Extensive range ensures an effective fit for all  

duties
-  Low operation costs due to fully automatic  

systems that do not require manual 
supervision

-  Alfa Laval service and maintenance  
programes ensure maximum production 
uptime

-  Long service life and high utilization.

Membranowe systemy filtracji
Alfa Laval jest największym w 
Europie producentem membran 
płaskich. Dostarczamy kompletne 
spektrum technologii filtracji typu 
cross-flow, od mikrofiltracji do 
odwróconej osmozy.

Typowe zastosowania: 
Oczyszczanie ścieków z ciał stałych, 
odwadnianie ścieków i wstępna 
obróbka ziarna.

Właściwości: 
- Umożliwia separację w oparciu o wielkość 

cząsteczek, bez konieczności stosowania 
dodatków

- Szeroki zakres konfiguracji membran 
polimerowych

- Moduły dostępne w konfiguracjach "płyta i 
rama" oraz spiralnych

- Kompleksowa kontrola i nadzór nad 
przestrzeganiem standardów jakości. 

Korzyści:
- Zmniejsza przepływ ścieków i pomaga 

zminimalizować wpływ na środowisko
- Niskie zużycie energii w porównaniu z 

suszarniami i wyparkami
- Stała jakość i niezawodność w działaniu 

przy długim okresie eksploatacji.

Compabloc fully welded plate heat 
exchangers
Alfa Laval Compabloc heat exchangers 
are fully welded, which means no gas-
kets are needed between the plates.
Compablocs are ideal for use with 
chemically aggressive fluids and for 
duties featuring high pressure and/or 
high temperature.

Typical uses: As condensers and 
reboilers in the distillation column for 
high-temperatures and high pressure 
duties. 

Features
-  ASME and PED-coded design for up to 

35 barg (500 psig) / 350°C (660ºF)
-  Corrugated plate pattern that ensures 

optimized flow
-  Superior heat transfer coefficient
-  Up to 330 m2 (3,500 ft2) of heat transfer area.

Benefits
-  Extremely compact, thus saving on capital 

and installation costs
-  Ideal for reboiler and condenser duties, due

 to the low pressure drop and high heat 
transfer coefficient

-  Nozzles and pass configurations can be  
customized to meet particular requirements.

Wirówki dekantacyjne 
Wirówki dekantacyjne Alfa Laval 
zapewniają wysokowydajne odwadnianie 
cieczy o dużej koncentracji cząstek 
stałych.

Typowe zastosowania: Oddzielanie 
cząstek stałych od osadu pozostałego, 
przed odparowaniem.

Właściwości: 
- Konstrukcja strefy wlotu dostosowana do

wywaru
- Wymienna ochrona przeciwzużyciowa na 

ślimaku i w strefie wlotu
- Wytrzymała planetarna przekładnia Direct

Drive
- 360-stopniowy wyrzut fazy stałej
- Kompaktowa konstrukcja modułowa
- Unikalna konstrukcja wewnętrzna.

Korzyści:
- Niskie zużycie energii
- Doskonała suchość placka i klarowność 

odcieku
- Długa żywotność części zużywających się, 

co przekłada się na lepsze wykorzystanie 
urządzeń

- Niższe koszty instalacji i konserwacji dzięki 
kompaktowej konstrukcji i mniejszej liczbie 
części.
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Z drugiej strony płytowy wymiennik 
ciepła, gdzie płyny przepływają 
całkowicie przeciwprądowo, może 
ogrzać zimną ciecz do temperatury 
bardzo zbliżonej do temperatury 
napływającej cieczy gorącej. Z tego 
względu dobrze nadaje się do 
odzyskiwania ciepła.

Modele WideGap Alfa Laval są idealne 
do odzyskiwania ciepła pomiędzy 
gorącym i zimnym zacierem, jak 
również pomiędzy sfermentowanym 
zacierem i wywarem. Charakteryzują 
się one w pełni przeciwprądowym 
przepływem i są dostępne z 
dwustronnymi płytami o szerokich 
szczelinach, które zapewniają 
bezproblemową pracę.

Udoskonalenia wmiany dwufazowej 
Skraplacze i reboilery oparte na 
technologii wysokowydajnych 
płytowych wymienników ciepła, takie 
jak AlfaVap i AlfaCond, udowodniły 
swoją przewagę techniczną w wielu 
instalacjach do produkcji etanolu. 
Charakteryzują się one:
- wymiana ciepła do 300% bardziej 
efektywna niż w tradycyjnych 
skraplaczach płaszczowo-rurowych
- efektywne przechładzanie gazów 
nieskraplających się, co 
minimalizuje potrzebę stosowania 
dodatkowych skraplaczy.

Koncentracja na doskonaleniu
W ciągu ostatnich dziesięcioleci 
przemysł etanolowy przeszedł 
znaczącą transformację - od 
stosunkowo niewielkiej produkcji 
wysokowartościowego alkoholu 
pitnego do produkcji niskomarżowego 
etanolu paliwowego na bardzo dużą 
skalę. Przyspieszyło to dążenie do 
poprawy procesów produkcyjnych i 
znalezienia bardziej opłacalnych 
rozwiązań dla każdego etapu procesu 
destylacji.

Obszary potencjalnych 
oszczędności:
- poprawa efektywności
energetycznej na etapie obróbki
wstępnej poprzez wymianę ciepła
- poprawa wyposażenia zarówno
skraplacza, jak i reboilera
- wykorzystanie nowej technologii
filtracji membranowej do rozdzielania
substancji
- zwiększenie wydajności fermentacji
poprzez zastosowanie
zaawansowanych urządzeń do
czyszczenia zbiorników.

Udoskonalenia wymiennika 
Podczas obróbki wstępnej w procesie 
opartym na ziarnie, znaczna ilość pary 
zacieru musi zostać podgrzana, a 
następnie schłodzona. Zastosowanie 
wymienników, w których gorący 
skroplony zacier jest wykorzystywany 
do podgrzewania doprowadzanego 
zimnego zacieru, daje znaczne 
oszczędności energii.

Wymiennik płaszczowo-rurowy nie jest 
w stanie podgrzać cieczy po stronie 
zimnej do temperatury wyższej niż 
temperatura wylotowa cieczy po 
stronie gorącej, co skutkuje 
ograniczonym odzyskiem ciepła.
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Wydajność energetyczna Separation efficiency
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Przestrzeń 
wymagana przez 
AlfaCond i 
porównywalny 
wymiennik 
płaszczowo-rurowy.

New generations of 
decanter centrifuges
Recent advances in decanter centrifuge
technology have resulted in the SG2 
decanter series designed for spent 
grain dewatering. These advances now 
make it possible to boost virtually all the 
parameters of separation performance.

The new SG2 series provides maximum 
G force and specially designed feed 
zones and pond and discharge areas. 
These decanters operate under 
stringent control, resulting in a low 
moisture cake. They have the ability to 
recover a higher degree of suspended 
solids, while using less energy and 
reducing overall operating costs.

The benefits of membrane filtration
Membrane filtration is a technology 
currently gaining ground in fuel ethanol 
production as a result of developments 
in both process configurations and 
membrane materials.

Proven uses include the recovery of 
pure water from side streams such 
as evaporation condensate, removing 
water from stillage, and the production 
of clearer thin stillage.

Membrane filtration technology 
provides a broad spectrum of solutions 
for optimizing water balances through-
out the plant, thereby reducing the 
environmental impact and boosting the 
bottom line result.

Completing the picture
One of the many advantages of using 
Alfa Laval’s key equipment for fuel 
ethanol production is that a single-
source supplier can ensure the 
effective integration and coordination 
of the different phases of production in 
order to yield the maximum benefit. 
Alfa Laval tank cleaning equipment 
helps complete this picture.

That’s why Alfa Laval is the company 
to talk to when you’re looking for an 
effective partner to optimize any process 
for fuel ethanol production.

”We have been very impressed with the performance of our  Alfa Laval Decanter centrifuges both 
from the process performance standpoint, as well as the mechanical reliability standpoint. When we 
expanded it was an easy choice to continue with Alfa Laval”.
Dwayne Braun, General Manager, US Bio Platte Valley, Central City, Nebraska, USA
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- bardzo kompaktowa konstrukcja i
niewielka waga, co oznacza, że
mogą być montowane w wielu
różnych, wcześniej niewyobrażalnych
miejscach.

Urządzenia te mogą być stosowane 
jako reboilery kolumnowe, skraplacze 
dehydratacyjne i skraplacze 
refluksowe.

W rurowym wymienniku ciepła, zimna ciecz 
nie może osiągnąć temperatury wyższej
niż ta na wylocie gorącej cieczy.

Płytowy wymiennik ciepła ma w pełni 
przeciwprądowy przepływ i jest lepszy 
w zadaniach odzysku ciepła.

Alfa Laval tank cleaning machines offers 
complete coverage and effective, high-
impact cleaning that boosts hygiene.
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A shell-and-tube heat exchanger 
cannot heat the cold side liquid to a 
temperature higher than that of the 
outlet temperature of hot side liquid, 
which results in limited heat recovery.

A plate heat exchanger, on the other 
hand, where the fluids flow fully counter-
currently can heat the cold liquid to a 
temperature very close to that of the 
incoming hot liquid. Hence it is well- 
suited for heat recovery.

Alfa Laval’s WideGap models are ideal 
for heat recovery between hot and cold 
mash as well as for between fermented 
beer and stillage. They feature fully 
countercurrent flow and are available 
with double-sided wide-gap plates 
which ensure trouble-free operation.

Two-phase improvements
Condensers and reboilers based on 
purpose-built high-efficiency plate heat 
exchanger technology, such as AlfaVap 
and AlfaCond, have demonstrated 
their technical superiority in many 
ethanol production installations.
They feature:
- heat transfer up to 300% more 

efficient than traditional shell-and-tube
condensers

- efficient sub-cooling of non-
condensable inerts, thus minimizing  
the need for secondary condensers

Focus on improvement
In past decades, the ethanol industry 
has undergone substantial transforma-
tion – from relatively small-scale
production of high-value potable
alcohol to the production of low-margin
fuel-grade ethanol on a very large scale.
This has accelerated the drive to
improve production processes and find
more cost-effective solutions for each
stage of the distillery process.

Areas for potential savings:
- improving energy efficiency in the pre-

treatment stage by interchanging heat 
- improving both condenser and

reboiler equipment
- exploiting new membrane filtration

technology for separation duties
- boosting fermentation efficiency  

through the use of advanced tank 
cleaning equipment.

Interchanger improvements
During pre-treatment in a grain-based
process, a substantial slurry steam
needs to be heated and then cooled.
Using interchangers in which hot
liquefied mash is used to heat incoming
cold mash results in significant energy 
savings.

Energy efficiency Wydajność separacji
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Nowe generacje wirówki 
dekantacyjne
Ostatnie postępy w technologii 
wirówek dekantacyjnych zaowocowały 
serią dekanterów SG2 
zaprojektowanych do odwadniania 
zużytego ziarna. Postęp ten umożliwia 
obecnie zwiększenie praktycznie 
wszystkich parametrów wydajności 
separacji.

Nowa seria SG2 zapewnia 
maksymalną siłę G oraz specjalnie 
zaprojektowane strefy wlotu, stawów i 
obszarów wyładowczych. Dekantery te 
działają pod ścisłą kontrolą, co 
skutkuje uzyskaniem osadu o niskiej 
wilgotności. Mają one zdolność do 
odzyskiwania większej ilości osadów, 
zużywając przy tym mniej energii i 
zmniejszając ogólne koszty 
operacyjne.

Zalety filtracji membranowej     
Filtracja membranowa jest 
technologią, która obecnie zyskuje na 
znaczeniu w produkcji etanolu jako 
rezultat rozwoju zarówno konfiguracji 
procesu, jak i materiałów 
membranowych.

Sprawdzone zastosowania obejmują 
odzyskiwanie czystej wody z bocznych 
strumieni, takich jak kondensat z  
odparowania, usuwanie wody z 
wywaru oraz produkcja bardziej 
klarownego, rzadkiego wywaru.

Technologia filtracji membranowej 
zapewnia szerokie spektrum 
rozwiązań w zakresie optymalizacji 
bilansu wodnego w całym zakładzie, 
zmniejszając w ten sposób wpływ na 
środowisko i poprawiając wynik 
końcowy.

Dopełnienie obrazu
Jedną z wielu zalet stosowania 
kluczowych urządzeń Alfa Laval do 
produkcji etanolu jest to, że jeden  
dostawca może zapewnić skuteczną 
integrację i koordynację różnych faz 
produkcji w celu uzyskania 
maksymalnych korzyści. Urządzenia 
do mycia zbiorników Alfa Laval 
pomagają w osiągnięciu tego celu.

Alfa Laval jest firmą, z którą należy 
rozmawiać, gdy poszukuje się 
skutecznego partnera do optymalizacji 
każdego procesu produkcji paliwa na 
bazie etanolu. 

"Jesteśmy pod dużym wrażeniem wydajności naszych wirówek dekantacyjnych Alfa Laval, 
zarówno z punktu widzenia wydajności procesu, jak i niezawodności mechanicznej. Kiedy 
rozszerzyliśmy działalność, wybór Alfa Laval był łatwy".
Dwayne Braun, Dyrektor Generalny, US Bio Platte Valley, Central City, Nebraska, USA
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- a very compact design and a low 
weight which means they can be 
mounted in a wide range of previously 
inconceivable locations.

These units can be used as column
reboilers, dehydration condensers and
reflux condensers.

In a tubular heat exchanger, the cold 
liquid can’t reach a temperature higher

than that of the hot liquid outlet.

A plate heat exchanger has fully 
countercurrent flow and is superior in  
heat recovery duties.

Urządzenia do mycia zbiorników Alfa 
Laval zapewniają pełne pokrycie i 
skuteczne, wysokowydajne mycie, które 
podnosi poziom higieny.
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Alfa Laval w skrócie

Alfa Laval jest wiodącym światowym 
dostawcą specjalistycznych produktów 
i rozwiązań technicznych. 
Nasze urządzenia, systemy i usługi 
mają na celu pomoc klientom w 
optymalizacji procesów produkcyjnych.  
Pomagamy naszym klientom w 
ogrzewaniu, schładzaniu, separacji i 
transporcie produktów takich jak olej, 
woda, chemikalia, napoje, artykuły 
spożywcze, skrobia i farmaceutyki. 
Alfa Laval jako globalny koncern ściśle 
współpracuje z klientami w prawie 100 
krajach, wspiera ich w osiągnięciu 
sukcesu. 

Jak skontaktować się z Alfa Laval?

Jak skontaktować się z Alfa Laval? 
Aktualne dane kontaktowe Alfa Laval 
dla wszystkich krajów są zawsze 
dostępne na naszej stronie 
internetowej www.alfalaval.pl  

A global call for ethanol

Alfa Laval solutions for the fuel ethanol industry
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