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EDS-ER
™

 
Vízoldható olajok az anaerob bioremediáció gyorsítására 
 
Az EDS-ER egy vízzel keveredő olaj; nem tartalmaz vizet. A konvencionális olajalapú termékek olaj-víz 
emulziók, tehát az EDS-ER szállítási költségei kb. 50%-kal kisebbek, mint a konvencionális termékeké. 
 
Nézd meg a www.tersusenv.com oldalon található videót, amely bemutatja, hogy az EDS-ER milyen köny-
nyen keveredik vízzel. Számos hatóság és cégtulajdonos nevezte technológiánkat a piac „legzöldebb” 
emulzifikált növényi olaj (emulsified vegetable oil – EVO) termékének. 
 
Továbbá, az EDS-ER semleges pH-jú, és nem tartalmaz tartósítószereket. A kármentesítés költségei tehát 
kisebbek, mert nincs szükség helyszíni pH állításra. Az EDS-ER viszkozitása is kisebb, mint más EVO 
termékeké, megkönnyítve az injektálást, és csökkentve a terepen eltöltött időt. Az EDS-ER egyéb előnyei: 
 

 100%-ban fermentálódik – nincs víztartalma 

 Vízzel teljes mértékben elegyedik 

 A kis viszkozitás minimalizálja az injekciós pontok számát 

 Akár 5 évig tartó ellenőrzött elektron donorok kibocsátás 

 Élelmiszer tisztaságú 

 Kis összes oldott anyag tartalom a kis sótartalmú adalékokkal szemben támasztott másodlagos 
vízminőségi kritériumoknak való megfelelőség érdekében. 

 Megfelel az EPA EPP (Environmentally Preferable Purchasing) és az USDA biokritériumoknak 

 Nincs üzemeltetés és karbantartás 

 Tiszta, kis költségű, megszakításmentes alkalmazás (pl., direkt nyomás, kutak és exkavációk) 

 Zöld, fenntartható vegyi összetétel; megújuló termény alapú olajokból készül 

 Más elektron donorokhoz viszonyított kis szállítási költségek (nem kell fizetni a víz szállításáért) 

 Hosszú polcidő – hűtés nélkül több mint 2 évig tárolható 

 Nincsenek fagyási / kiolvasztási gondok 

 Semleges pH – nincs szükség pH állításra a terepen 
 
Az utóbbi években, a bioremediáció gyakorlói előszeretettel alkalmaznak fermentálódó növényi olajokat, 
melyek a reduktív klórvesztés előfeltételeként hidrogént termelnek. Számos ilyen termék áll rendelkezésre 
különböző árakon, melyek változó mértékben tartalmaznak fermentálódó komponenseket. Az EDS-ER 
nem tartalmaz vizet, és 100%-ban fermentálódik. Az alábbi táblázat segít összehasonlítani az EDS-ER-t 
más EVO termékekkel. 
 
 

Szójaolaj alapú 
elektron donor 

Egységnyi termékre 
jutó termelt hidrogén 

Egységnyi EDS-ER-nek 
megfelelő mennyiség 

EDS-ER (100% fermentalódó 
vízzel elegyedő olaj) 

0,35 1,00 

EVO (45% olaj emulzió) 0,16 2,14 

EVO (50% olaj emulzió) 0,18 1,93 

EVO (55% olaj emulzió) 0,21 1,68 

EVO (60% olaj emulzió) 0,22 1,61 
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A reduktív klórveszésen alapuló kármentesítés során a hidrogén koncentrációjé a kulcsszerep. A fenti táb-
lázatból kiolvasható, hogy az EDS-ER termeli a legtöbb egységnyi termékmennyiségre vetített hidrogént. 
Példaként, az alkalmazott EDS-ER mennyiségnél 1,61-szer nagyobb mennyiségű 60%-os EVO olajra van 
szükség azonos hidrogén mennyiség termeléséhez. 
 

A Gas inFusion és az In Situ kármentesítési technológiák konvergenciája 
 
A Tersus EDS-ER és egyéb elektron donor szubsztrátumok teljesítményét javíthatja a hidrogénnel dúsított 
víz hozzáadása. Hidrogén infúziója az inVentures HiSOC vagy gPRO technológiájával akár 50%-kal csök-
kenthető a szénalapú elektron donorok iránti igény. A hidrogénnel dúsított vizet hígító folyadékként, kísé-
rővízként, vagy recirkulációs vízként kell hozzáadni az EDS-hez, de a hozzáadott biokultúrával 
(bioaugmented culture) együtt is injektálható.  
 

Rólunk 
 

Mi történt volna, ha leragadunk az először megismert technológiák alkalmazásánál? 
Soha nem jutottunk volna el oda, ahol ma vagyunk. 

 
Innovatív, fenntartható zöld technológiákat fejlesztünk és forgalmazunk. A Tersus Environmental globális 
eladás menedzsment és marketingszolgáltatásokat nyújt az inVentures Technologies szabadalmaztatott 
Gas inFusion technológiáján alapuló, teljes talajvíz kármentesítési termékcsaládjához. A technológia szu-
perszaturált oldott gázkoncentrációk létrehozását teszi lehetővé folyadékokban. 
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