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HiSOC
™

 hidrogén Gas inFusion technológia 
 

Az innovatív iSOC
®
 technológia alapjain a HiSOC™ technológiát speciális csatlakozók révén úgy 

módosították, hogy hidrogén gáz (H2) adagolását tegye lehetővé. Az újra tervezett hozamszabályozó 
28 cm

3
/perc hozammal, permetezés (sparging) nélkül adagolja a H2 gázt. A HiSOC 3,6 g/nap H2 gázt 

képes ily módon adagolni (1 g H2 20 g PCE eténig történő lebontását biztosítja). 
 

A termék 

 2 collos kútba telepíthető 

 Sűrített gáztartállyal üzemeltetve 

 Egyszerűen áttelepíthető egy másik kútba 

 Nincsenek mozgó alkatrészek 

 Nagyon kis éves karbantartási és üzemel-
tetési költség 

 Oldott gázt juttat a kezelési zónába  

Alkalmazások 

 Klórozott alifás szénhidrogének (CAH) 
reduktív klórvesztéssel történő lebontása; 
PCE, TCE, DCE, stb.) 

 Nitrát denitrifikáció 

 Perklorátok disszimilációs lebontása talaj-
vízben 

Tulajdonságok 

 Javítja az anaerob feltételeket 

 Gázzal telített folyadékot állít elő (perme-
tezés (sparging) nélkül) 

 Az oldott gáz a kezelési zónában terjed 
tovább 

 Forrásterület vagy csóva kezelés 

Jellemző telepítések 

 Megfelel az NFPA (National Fire Pro-
tection Association) 50A szabványoknak 

 N2 gáz alkalmazása az átmosáshoz 

 Ketrec használat a gázforrás kialakításnál 

 rozsdamentes csövek és Parflex slagok 

 rozsdamentes csatlakozók a cső/slag kap-
csolatoknál 

 

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 csökkenthető a szénalapú elektron donorok iránti igény. A hidrogénnel dúsított vizet hígító 
folyadékként, kísérővízként, vagy recirkulációs vízként kell hozzáadni az EDS-hez, de a hozzáadott 
biokultúrával (bioaugmented culture) együtt is injektálható.  
 

Rólunk 
 

Innovatív, fenntartható zöld technológiákat fejlesztünk és forgalmazunk. A Tersus Environmental glo-
bális eladás menedzsment és marketingszolgáltatásokat nyújt az inVentures Technologies szabadal-
maztatott Gas inFusion technológiáján alapuló, teljes talajvíz kármentesítési termékcsaládjához. A 
technológia szuperszaturált oldott gázkoncentrációk létrehozását teszi lehetővé folyadékokban.
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