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Vízoldható szubsztrátum gyorsított anaerob bioremediációhoz 
 
A Gas inFusion technológiák kiegészítéseként, a Tersus Environmental büszkén mutatja be az EDS-QR 
(electron donor solution – quick release) terméket, amely egy gyors aktivitású, >98% természetes olajala-
pú, teljesen vízoldható adalék. Az EDS-QR kimondottan a klórozott szénhidrogének és más anaerob kö-
rülmények között lebontható vegyi anyagok gyorsított reduktív klórvesztéssel való semlegesítése céljából 
létrehozott termék. Ideális választás olyan projektek esetében, ahol fontos a gyors lebontás, mert egyetlen 
injektálás jellemzően 2-3 hónapig stimulálja a biológiai aktivitást. Egyéb, vízalapú oldható termékekkel 
ellentétben, az EDS-QR nem érzékeny a fagypont alatti hőmérsékletekre. 

A termék 
 

Az EDS-QR >98% természetes olajtartalmú 
gyors aktivitású vízoldható elektron donor. Az 
EDS-QR vízzel keveredő elektron donorként 
forgalmazott termék.   
 

Cél 
 

Az EDS-QR egyszerű, biztonságos, kis költségű 
megoldás a halogénezett szénhidrogének (pl. 
PCE, TCE, DCE, VC, TCA, CT, stb.), a perklorá-
tok, az aromás nitrátok, az energetikai lőszerma-
radékok, a nitrátok, a radionuk-lidok, bizonyos 
oxidált nehézfémek és egyéb szennyező anya-
gok bioremediációjára gyors lefutású projektek-
ben. 
 

Konfiguráció 
 

Alkalmazása könnyen konfigurálható, és a terület 
specifikumai alapján testre szabható. Jellemző 
konfigurációk: rácsban, gátakban és 
exkavációkban történő alkalmazások. A kis visz-
kozitása miatt, az EDS-QR közvetlen injektálás-
sal, üreges szárú (hollow-stem) fúróval, meglévő 
kutakkal vagy visszainjektáló kutakkal egyaránt 
bejuttatható a felszín alá. 
 

Költségkímélő megoldás 
 

Az EDS-QR technológia jelentős költség megta-
karítást tesz lehetővé a felszínalatti vizek mente-
sítése során. Az EDS-QR passzív volta kiküszö-
böli az aktív mérnöki rendszerek nagy beruházá-
si/üzemeltetési költségeit. Gyors és kisebb költ-
ségű alternatívát kínál az elnyújtott természetes 
csökkenés (MNA) módszernél. 
 
 
 
 
   

Előnyök 
 

 Teljesen vízoldható adalék, ami kis áteresz-
tőképességű összletekben minimalizálja az 
injektáló pontok számát, csökkentve ezáltal a 
beruházási költségeket. 

 Egyszerű, biztonságos, kis költségű megol-
dás az alifás és az aromás halogénezett 
szénhidrogének, a perklorátok, az aromás 
nitrátok, az energetikai lőszermaradékok, a 
nitrátok, a radionuklidok, bizonyos oxidált 
nehézfémek és egyéb szennyező anyagok 
bioremediációjára 

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

 Zöld, fenntartható vegyi összetétel; megújuló 
terményalapú olajokból készül 

 Vízzel könnyen keveredik, tehát alkalmazása 
gazdaságos 

 Nincsenek fagyási / kiolvasztási gondok 
 

Terepi alkalmazások 
 

Kis viszkozitása és nagy élettartama miatt, az 
EDS-QR kitűnően injektálható szubsztrátum 
forrásterületi, csóvabeli és barrier típusú alkal-
mazásokhoz. A kis viszkozitás nagyobb mennyi-
ség alkalmazását teszi lehetővé rövid intervallu-
mokban, és megnöveli a szubsztrátum ponton-
kénti hatósugarát. Az eredmény kevesebb injek-
tálási pont és rövidebb összesített alkalmazási 
idő. Továbbá, az EDS-QR ideális injektáló kutak-
ban való lejuttatáshoz is, vagy talajkeveréses és 
exkavációs projektekben való alkalmazásra. 
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Tartósság 
 
Egyetlen EDS-QR alkalmazás 2-3 hónapos időszakig biztosítja az ellenőrzött elektron donor kibocsátást.

  
Termékspecifikációk & csomagolási opciók 
 

Jellemző tulajdonságok Megjelenés 
Gyulladáspont °C (°F) 
Viszkozitás (cSt) 
Fajsúly  
Biológiai lebonthatóság  
Vízi toxicitás  
Fagypont °C (°F) 

borostyánsárga  
120 (248)  
53 - 40°C-on  
1,22 - 25°C-on  
könnyen lebontható  
nem toxikus  
< -60 (-76)*  
*75% olaj 25% víz koncentrációban 

Csomagolás 1.040 l (275 gallon) konténer 
210 l (55 gallon) hordó  
19 l (5 gallon) vödör 

 
A Gas inFusion és az In Situ kármentesítési technológiák konvergenciája 
 
A Tersus EDS-QR 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, recirkulációs vízként adják az EDS-hez, de a hozzáadott biokultúrával (bioaugmented culture) 
együtt is injektálható a hidrogénnel dúsított víz. 
 

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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