
Organická kontaminácia pôdy



Organické látky predstavujúce potenciálne aj reálne 
riziko pre kontamináciu pôdy

Vstup organických kontaminantov do pôd je takmer vždy antropogénne
podmienený, napr. na rozdiel od zasolenia pôd, acidifikácie, znečistenia 
potenciálne rizikovými prvkami

Pred tým ako človek začal ťažiť a spracúvať fosílne nerastné suroviny (hlavne ropu) 
organické znečistenie vody, pôdy, sedimentov v podstate neexistovalo 

Pri sanácii / odbúravaní organického znečistenia hrajú dôležitú úlohu 
mikroorganizmy → vďaka enzýmom sú schopné štiepiť toxické org. látky

Vo všeobecnosti tiež platí, že org. kontaminanty (látky) prenikajú do koreňov rastlín 
len v obmedzenej, resp. menšej miere (v porovnaní s anorganickými)

..v týchto bodoch sa principiálne líši organická a anorganická kontaminácia



Organické látky predstavujúce potenciálne aj reálne 
riziko pre kontamináciu pôdy

Ropa a produkty jej spracovania (benzín, nafta, petrolej, minerálne oleje, gudróny, 
...) 

 Alifatické uhľovodíky (jednoduché a rozvetvené reťazce CH)

 Alicyklické uhľovodíky  (cyklohexán, cyklopentán rôzne cykloparafíny)

 Aromatické uhľovodíky (benzén, naftalén, ...)

 Heterocyklické uhľovodíky (cyklické organické látky obsahujúce heteroatóm)

 Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU (naftalén, antracén, pyrén, benzopyrén, 
chryzén, fluorantrén)

 Polychlorované bifenyly PCB  (v podobe tzv. kongenérov ktorých existuje spolu 
209)

 Pesticídy (Endrín, Mirex, Toxafén, ...)

 Dioxíny a Furány



Perzistentné organické polutanty (POPs): 
najproblémovejšie organické látky

 hydrofóbne - xenobiotické látky - slabo až minimálne rozpustné vo vode, z toho 
dôvodu sú často pôdou zadržiavané

 majú schopnosť dlhodobo pretrvávať v životnom prostredí (desiatky rokov) a
akumulovať sa v rastlinných/živočíšnych tkanivách/pletivách 

 dochádza k transportu týchto látok vzduchom alebo vodou na veľké 
vzdialenosti, kontaminácia žp POPs látkami má často charakter tzv. „non-point
source“ (t.j. vo veľa prípadoch nie je možné určiť jednoznačne lokalizovateľný 
zdroj znečistenia)

 nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus: karcinogénne účinky, ochorenia kože, 
nervové a psychické poruchy,  vplyv na imunitný systém, poruchy reprodukcie 
atď. 

 môžu sa napr. akumulovať v materskom mlieku a následne prenikať do tela 
dojčiat. U malých detí aj v nízkych koncentráciách (rádovo ppt) nepriaznivo 
ovplyvňujú vývoj mozgu

 rezistencia voči biologickému, chemickému a fyzikálnemu odbúravaniu

▪ Pesticídy

▪ Priemyselné chemikálie

▪ Odpadové produkty z ropných rafinérií a chemického priemyslu



Pesticídy (príklady):

 Hexachlórbenzén: fungicíd - ochrana semien cibule a pšenice, ako nečistota v iných 
pesticídoch, medziprodukt vznikajúci v priemysle

 Endrín: insekticíd - ošetrenie polí bavlny a obilia, rodenticíd - proti myšiam a 
hrabošom; tiež proti vtákom

 Mirex: insekticíd - proti červeným mravcom, termitom, múčnemu hmyzu a osiam; 
tiež ako ohňovzdorná látka v plastoch, gume a elektrospotrebičoch

 Toxafén: primárne insekticíd - proti hmyzu - ochrana bavlny a ďalších plodín; tiež proti 
hmyzu vyskytujúcom sa pri hovädzom dobytku, likvidácia neželaných rýb v jazerách

 Chlordan: kontaktný insekticíd - v poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny, nízkych 
obilnín, kukurice, olejnín, zemiakov, cukrovej repy a cukrovej trstiny, ovocia, orechov, 
citrusov, bavlny a juty. Často používaný v domácich záhradách a poliach alebo proti 
termitom

 Heptachlór: kontaktný insekticíd - proti pôdnemu hmyzu a termitom. Tiež používaný 
proti hmyzu na bavlníku, kobylkám a proti hmyzu prenášajúcemu maláriu

 DDT: Insekticíd používaný pri ochrane poľnohospodárskych plodín, predovšetkým 
bavlny, tiež proti hmyzu, ktorý prenáša choroby ako sú malária a týfus

 Aldrín a Dieldrín: insekticíd - ochrana poľnohospodárskych plodín, ako je bavlna 
alebo obilie, tiež proti termitom



Priemyselné chemikálie (príklady):

Z pohľadu závažnosti kontaminácie a rozšírenia v životnom prostredí a 
toxicity sú významné najmä:

 Polychlórované bifenyly (PCB) 

 Hexachlórbenzén (HCB)



Polychlórované bifenyly (PCB):

 skupina látok ktoré sú po štruktúrnej stránke odvodené od bifenylu; 
plastifikátory a termostabilizátory, zmäkčovadlá, na  zlepšenie priľnavosti 
materiálov

 ich (bio)chemická odolnosť a schopnosť akumulácie v tukových tkanivách  sú 
dôvodom pomalej rýchlosti ich rozkladu v ekosystémoch → výskyt v ovzduší, vo 
vodách, pôde, aj biote

 na začiatku druhej polovice 20-ho stor. sa dostávali do ž.p. v pomerne veľkých 
množstvách; napr. pri ich výrobe, pri manipulácii s nimi, ako aj manipulácii 
s výrobkami do ktorých sa pridávali, pri spracovaní a likvidácii týchto výrobkov

 vyparovanie PCB, spaľovanie odpadov s obsahom PCB pri teplotách nižších ako 
1000°C → tieto látky sa pri pôsobení zvýšenej teploty nerozkladajú, ale 
vyparujú, prípadne sa menia na vysokotoxické polychlórované dioxíny a 
dibenzofurány

 výskyt → náterové hmoty, elektronika (kondenzátory, transformátory), plasty, 
kaučuk, pridávali sa do hydraulických kvapalín, mazív a voskov, prenášačov 
tepla, atramentov, aj do niektorých pesticídov, použitie tiež pri výrobe strešných 
lepeniek

 relatívne nízka akútna toxicita, nebezpečný je dlhodobý vplyv → poškodenie 
pečene, obličiek, atrofia sleziny, kožné ochorenia, akné, poruchy zraku



Polychlórované bifenyly (PCB):

 vstup do ľudského organizmu → koža, pľúca, tráviaci trakt → potrava: mlieko, 
vajcia, mäso (kuracie, morčacie, hovädzie, ryby)

 hlavný zdroj kontaminácie - priemyselná výroba

 viacero vlastností PCB je spájaných so stupňom ich chlorácie; napr. miera ich 
toxicity, odolnosť voči biodegradácii, miera adsorpcie na pôdne častice sa vo 
všeobecnosti zvyšujú zo stupňom chlorácie

 slabá rozpustnosť v H2O → únik do podzemných vôd v menšej miere (avšak aj 
veľmi nízka koncentrácia môže byť nebezpečná - pôsobiť toxicky)

 predpokladá sa, že v minulom storočí dochádzalo k významnejšiemu úniku PCB 
do atmosféry (vyparovanie) → transport v podstate po celom svete



Hexachlorobenzén (HCB):

Pesticíd a zároveň aj látka vyrábajúca sa (resp. vznikajúca ako bočný produkt) 
v priemysle. 

Najmä pri výrobe:

 pesticídov, moriacich činidiel, rozpúšťadiel

 pyrotechniky

 uhlíkových elektród

 spracovaní a úprave kovov (Al, Cu, Pb, Mg, Ni)

 v spaľovniach

 v chemickom priemysle

 spôsob vstupu do ľudského organizmu: inhalácia, potrava, kontakt s pokožkou 

 živočíšny karcinogén - preukázané na laboratórnych zvieratách

 má dokázateľné škodlivé účinky na žalúdok, črevá, pečeň a obličky, spôsobuje 
poruchy reprodukcie a vývoja, môže negatívne vplývať na činnosť nerv. systému 



POP vznikajúce ako (nežiaduce) vedľajšie produkty

 Dioxíny a Furány (významnými sú Polychlórované dibenzo-p-dioxíny PCDD a 
polychlórované dibenzofurány PCDF) 

> sú vedľajším produktom vznikajúcim pri výrobe iných chemikálií napr. 
pesticídov, chlórfenolov, PVC, chlórovaných rozpúšťadiel, vznikajú pri 
nedokonalom spaľovaní syntetických organických látok obsahujúcich chlór

> môžu vznikať pri spaľovaní nemocničného, komunálneho a nebezpečného 
odpadu, môžu byť súčasťou emisií zo spaľovacích motorov, v menších 
množstvách môžu vznikať aj pri spaľovaní uhlia a dreva (najmä ak je „niečim“ 
nalakované resp. impregnované)

> toxické efekty chlórovaných dioxínov a furánov sa prejavujú pri základných 
biochemických pochodoch → poruchy reprodukcie a nerv. systému

 Hexachlórbenzén



Polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a 
polychlórované dibenzofurány (PCDF):

 najtoxickejšie organické látky (aj keď toxicita jednotlivých tzv. kongenérov môže 
byť odlišná)

 karcinogénne a teratogénne vlastnosti

 dlhodobé pôsobenie - pozmenené imunitné funkcie organizmu, poruchy vo 
vývoji nervového systému, funkčné abnormality štítnej žľazy a pečene

Priemyselné zdroje:

 spaľovne odpadu (v závislosti od použitých filtrov)

 termické procesy v metalurgickom priemysle (praženie rudy a sekundárna 
výroba ocele)

 výroba celulózy, pri ktorej sa ako bieliace činidlo používa elementárny chlór

 výroba, spracovanie a zaobchádzanie s chlórovanými plastmi a inými 
chemikáliami



Forma výskytu organických kontaminantov v pôde:

 plynná fáza - v nenasýtenej zóne pôd - typické pre VOC (prchavé)

 tuhá fáza - adsorbovaná frakcia

 kvapalná (vodná) fáza - rozpustené v pôdnej vode - v póroch (v závislosti od 
rozpustnosti danej látky), v nenasýtenej aj nasýtenej zóne pôd

 kvapalná (bezvodá) fáza - kvapalná frakcia v H2O nerozpustná a s H2O 
nemiešateľná → Light Non-Aqueous Phase Liquid / Dense Non-Aqueous Phase 
Liquid - podľa toho akú má kontaminant hustotu v porovnaní s vodou (ς H2O =
998 kg.m-3)



Transport jednotlivých foriem:

 plynná fáza - difúzia

 tuhá fáza - adsorbované častice (nepohybujúca sa frakcia)

 kvapalná (vodná) fáza - nasýtené al. nenasýtené prúdenie, advekcia, difúzia, 
disperzia

 kvapalná (bezvodá) fáza - kvapalná frakcia v H2O nerozpustná a s H2O 
nemiešateľná; ide o málo pohyblivú frakciu ..v niektorých prípadoch je jej pohyb 
(resp. osud) v pôdach a sedimentoch ťažko predvídateľný



“Osud” organických kontaminantov v pôde a 
geologickom podloží (je ovplyvňovaný):

 Vlastnosti pôdy / sedimentu / podložia: obsah živín, kyslíka alebo prítomnosť 
iného elektrónového akceptora, pórovitosť, vlhkosť, teplota, pH, Eh, vlastnosti 
minerálneho podielu pôd, vlastnosti pôdnej organickej hmoty

 Vlastnosti látok kontaminujúcich pôdne prostredie: rozpustnosť vo vode, 
polárnosť/nepolárnosť, hydrofobicita - vodoodpudivosť, tendencia viazať sa na 
lipidy - ”lipofilnosť” (platí aj v prípade živých tkanív/pletív), chemická štruktúra 

 Pôdny režim: koľko mm zrážok spadne ročne na danej lokalite, teplota, 
uplatňuje sa výparný alebo premyvný režim

Ovplyvňujú chemické, fyzikálne a biologické procesy, napr.:

▪ adsorpcia na pôdne častice

▪ transformácia organických polutantov mikroorganizmami

▪ transport do podzemných vôd



Miera zadržiavania organických kontaminantov v pôde 
(sorpcia) je ovplyvňovaná:

 časom vzájomného kontaktu kontaminujúcej látky a pôdy

 vlastnosťami pôdnej organickej hmoty (najmä jej celkovým obsahom)

 mikrobiálnou aktivitou

 vlastnosťami kontaminujúcej látky (koncentrácia, celkové množstvo, 
rozpustnosť, hustota, povrchové napätie, henryho konštanta)

 pórovitosťou pôdy a jej hydraulickou vodivosťou

 veľkosťou špecifického povrchu pôdnych častíc (s narastajúcim obsahom ílu a 
organickej hmoty v pôde sa zvyšuje veľkosť povrchu na ktorý sa môžu 
kontaminanty sorbovať)



Dôležité fyzikálno-chemické parametre 
kontaminantov:

▪ Hustota (ρ)

▪ Viskozita: miera vnútorného trenia kvapaliny; vyjadruje odpor kvapaliny proti 
pôsobeniu šmykových (tangenciálnych) síl; dôležitá vlastnosť pre pohyb kvapalín 
v pórovitom prostredí; dynamická viskozita: η = τ / D (N.s.m-2 newton sekunda 
na meter štvorcový); τ - tangenciálne napätie; D - gradient rýchlosti v smere 
kolmom na smer prúdenia; kinematická viskozita: ν = η / ρ

▪ Povrchové napätie (γ alebo niekedy tiež σ): sila pôsobiaca v smere rozhrania 
ktoré existuje medzi dvoma nemiešateľnými tekutinami; pôsobí kolmo na 
dĺžkovú jednotku povrchu rozhrania, pričom bráni narastaniu plochy tohto 
povrchu (N m–1 častejšie v mN m–1); napr. v sústave H2O(aq)/vzduch(g) sú 
príčinou povrchového napätia fázového rozhrania väčšie príťažlivé sily medzi 
molekulami vody navzájom, v porovnaní s príťažlivými silami pôsobiacimi medzi 
molekulami vody a vzduchu

▪ Rozpustnosť: maximálne množstvo látky ktoré sa rozpustí v rozpúšťadle pri 
určitej teplote za vzniku nasýteného roztoku v ktorom budú rozpustená látka a 
rozpúšťadlo v rovnováhe

▪ Henryho zákon: c =kP ; c - koncentrácia plynu v roztoku; P - tlak plynu nad 
roztokom; Henryho konštanta (k) vyjadruje tendenciu látky prechádzať do 
plynného skupenstva



Hlavnými mechanizmami ktoré sú uplatňované pri 
zadržiavaní HOC* pôdou sú difúzia a adsorpcia

 Difúzia – pohyb molekúl uplatňujúci sa v tekutinách; charakterizuje ju Fickov
zákon: rýchlosť je lineárne úmerná rozdielu koncentrácií danej látky

 Difúzia “do“ pôdnej organickej hmoty. Pôdna organická hmota má obrovský 
špecifický povrch a obsahuje v rámci svojich štruktúr špecifické miesta ktoré 
s pôdnym roztokom reagujú.

 Difúzia spomaľovaná sorpciou. Pohyb kontaminantu v pórovitom prostredí (µ a 
n póry) je spomaľovaný sorpciou. Rýchlosť difúzie je z tohto pohľadu 
ovplyvňovaná priemerom pórov, ich zložitosťou z pohľadu hustoty 
a priestorovej organizácie, resp. usporiadania

Pôdy bežne obsahujú póry s priemerom 20 nm aj menším. Najmenšie baktérie majú cca. 1 
µm. Kontaminant je v takýchto póroch “chránený” pred biodegradáciou.

––––––––––––––––––

*HOC - hydrofóbne organické kontaminanty



Hlavnými mechanizmami ktoré sú uplatňované pri 
zadržiavaní HOC pôdou sú difúzia a adsorpcia

Adsorpcia 

 samovoľné zvyšovanie koncentrácie látok v oblasti fázového rozhrania, ktoré 
vedie k zníženiu povrchovej energie medzi dvoma uvažovanými fázami

 proces pri ktorom  sa látky v plynnom alebo kvapalnom skupenstve koncentrujú 
na povrchu látky pevného skupenstva alebo koloidu. Ide o exotermický dej. Typ 
adsorpcie pri ktorej sa uplatňujú hlavne sily fyzikálnej povahy sa zvykne 
označovať ako fyzikálna adsorpcia. Väzby pri tomto type a. vznikajú vďaka 
pôsobeniu Van der Vaalsových síl, sú relatívne slabé a majú reverzibilný 
charakter.  Iným typom je tzv. chemisorpcia, ktorá prebieha pomaly a vedie k 
vzniku elektrochemickej (kovalentnej) väzby medzi adsorbentom a adsorbátom; 
má povrchovo viac špecifický charakter v porovnaní z fyzikálnou a., ktorá 
prebieha relatívne rýchlo na celom povrchu tuhej látky.



Po vstupe organických látok do pôd je možné rozlíšiť dve štádiá:

 časť sa sorbuje rýchlo (min. až hod.)

 časť sa sorbuje pomalšie (týždne až mesiace)

V počiatočnej fáze sa uplatňujú hlavne vodíkové väzby a Van der Vaalsove sily; 
k týmto procesom dochádza okamžite, keď prídu do vzájomného kontaktu pôda 
a kontaminant 

Kovalentné väzby sa tvoria v rámci druhého typu reakcií medzi látkami 
(kontaminantmi) a napr. pôdnou organickou hmotou s fenolovou štruktúrou, čo 
vedie k stabilnej inkorporácii polutantov do pôd

Adsorpcia a stabilizácia organických kontaminantov



Adsorpcia a stabilizácia organických kontaminantov

 počiatočné štádium – relatívne rýchly a reverzibilný proces ktorý predstavuje  
adsorpciu na minerálne častice a na relatívne labilnú (akumulovanú, časticovú) 
frakciu pôdnej organickej hmoty

 druhý krok vedúci k dlhodobejšej fixácii sa spája so sorpciou na stabilnejšiu 
(kondenzovanú - humifikovanú) frakciu pôdnej organickej hmoty, difúziou do 
mikropórov a enkapsuláciou (mechanické zachytenie)

 okrem celkového množstva pôdnej organickej hmoty hrajú významnú úlohu aj 
jej kvalitatívne parametre, napr. zastúpenie jednotlivých funkčných skupín 
v rámci jej štruktúr (stabilné hydrofóbne kontaminanty sa viažu selektívne na 
hydrofóbnu frakciu pôdnej organickej hmoty)

 stabilizácia organických kontaminantov vplyvom interakcií s hydratovanými  
oxidmi železa a mangánu, ílovými minerálmi, ako aj s reaktívnym CaCO3 je 
v princípe podobná prirodzenej stabilizácii org. látok

 sorpcia je faktorom ktorý  sťažuje kompletnú remediáciu uhľovodíkmi 
znečistenej pôdy 



Následky organického znečistenia pôd:

 Hydrofobicita - vodoodpudivosť pôdy (napr. v prípade znečistenia pôdy 
ropnými látkami)

 Zníženie vododržnej (vodoretenčnej) kapacity

 Zhoršenie prúdenia - výmeny vzduchu medzi pôdou a atmosférou, ako aj v 
pôde samotnej, obaľovanie pôdnych agregátov “filmom” ropných látok

 Zníženie klíčivosti rastlín

 Modifikácia enzymatickej aktivity pôd (inhibícia dôležitých enzýmov pri vyšších 
koncentráciách napr. pesticídov) 

 Modifikácia  druhovej diverzity mikroorganizmov

 Kontaminácia (podzemných) vôd

 V prípade znečistenia ropou → zvýšený obsah Na (nepatrí k typickým 
následkom org. znečistenia)

 Menšie množstvo ropných látok môže na niektoré druhy mikroorganizmov 
pôsobiť stimulujúco (množenie)



Biodegradácia organických látok (príklady)

Alkány: pôsobenie monooxigenázy má za následok adíciu kyslíka na terminálnu 
metylovú skupinu → alkohol; alkohol je potom transformovaný na aldehyd a 
následne na mastnú kyselinu (Pathway 1); ak na terminálnu metylovú skupinu 
pôsobí dioxigenáza dochádza k adícii dvoch atómov kyslíka, vzniká 
hydroperoxid, ktorý je v ďalšom štádiu transformovaný na mastnú kyselinu



Biodegradácia organických látok (príklady)

Alkény: oxidácia začína za účasti monooxigenázy, pričom enzým môže pôsobiť na 
ktorúkoľvek z metylových skupín prítomných v reťazci; na uhlík skupiny, ktorá 
bude nakoniec vystavená pôsobeniu monooxigenázy sa naviaže OH (vzniká 
alkohol) , prípadne epoxy skupina (vniká epoxid)



Biodegradácia organických látok (príklady)

Benzén: kľúčové pri degr. aromatických zlúčenín je rozštiepenie aromatického 
kruhu, k tomu dochádza pomocou deoxigenáz v prítomnosti kyslíka → vzniká 
"benzén dihydrodiol" a následne katechol; ten je potom štiepený buď v polohe 
orto čo vyústi do naviazania alkoholových skupín na dva susedné atómy C; 
alebo prebieha štiepenie v polohe meta, pričom u dvoch susedných atómov C 
dôjde iba v jednom prípade k naviazaniu OH; následné produkty ako sú napr. 
octan, sukcinát (soľ kys. jantárovej), pyruvát (soľ kys. pyrohroznovej) al. 
acetaldehyd (aldehyd kys. octovej) sú následne transformované v rámci 
krebsovho (citrátového) cyklu



Biodegradácia organických látok (príklady)

Benzén                  1.

2.



Sanácia / dekontaminácia organického znečistenia

Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE - soil vapour extraction)

Ide o efektívnu a relatívne lacnú metódu so širokou použiteľnosťou, ktorá 
umožňuje odstránenie prchavých organických látok (VOC - volatile organic
compounds) z nenasýtenej zóny pôd.

SVE systém pozostáva z jedného alebo viacerých extrakčných vrtov zapustených 
do nenasýtenej zóny pôd, kompresoru, prípadne vákuovej pumpy. Často sú 
potrebné popri extrakčných vrtoch taktiež vrty injektážne, filter (napr. 
pieskový), zariadenie na separáciu zmesi voda/vzduch, ako aj na čistenie resp. 
úpravu extrahovaného plynu.

Prúdenie vzduchu je v nenasýtenej zóne stimulované za účelom vyvolania 
tlakového gradientu pomocou či už injektáže, alebo odsávania pôdneho 
vzduchu použitím potrubia osadeného pod povrchom. Odsávaný pôdny vzduch 
sa následne čistí a upravuje napr. adsorpciou na granulovanom aktívnom uhlí, 
katalytickou oxidáciou, prípadne uplatnením iných techník.



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE - soil vapour extraction)

Vyvolané prúdenie vzduchu pri SVE zvyšuje evaporáciu NAPL (non-aqueous
phase liquid), volatilizáciu kontaminantov rozpustených vo vode a desorpciu
kontaminantov z povrchu pôdnych častíc

Prevzdušnenie pôdy stimuluje a uľahčuje biodegradáciu in situ. V prípade ak je 
opísaný proces aplikovaný iba s cieľom maximalizovať biodegradáciu in situ bez 
extrahovania označuje sa pojmom bioventing

SVE môže vyvolať prúdenie pár iba v tej časti nenasýtenej zóny pôd, kde sa 
nachádza spleť vzájomne prepojených, vzduchom vyplnených pórov. 
Priepustnosť pôdnej matrice pre vzduch je funkciou nasýtenia pôdy vzduchom; 
preto ako nasýtenosť pôdy vodou klesá a celkový objem vzduchom vyplnených 
pórov vzrastá, relatívna priepustnosť pôdy pre vzduch (a teda aj pre výpary) sa 
prudko (nelineárne) zvyšuje
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Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE - soil vapour extraction)

princíp extrakcie pár po fyzikálnej stránke vychádza z Darcyho zákona o 
laminárnom prúdení v pórovitom prostredí → pre prúdenie plynnej fázy platí:

q = [ka(Sa)/µa] ∆ P

kde q je prúd pár naprieč jednotkou plochy, µa je dynamická viskozita vzduchu 
a ∆ P gradient absolútnej hodnoty tlaku

z uvedenej rovnice vyplýva, že v prípade ak sa všetky ostatné parametre 
nemenia, tak s rastúcou úrovňou aplikovaného vákua a teda aj tlakového 
gradientu bude narastať množstvo extrahovaných pár 
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Ďalšie remediačné technológie:

Viacfázová extrakcia (Multiphase extraction - MPE): Metóda je vo svojej 
podstate podobná extrakcii plynnej fázy s tým rozdielom, že v tomto prípade sa 
naraz extrahuje popri plynnej fáze aj kvapalina (NAPL a/alebo voda) 
z extrakčného vrtu resp. drenážnej šachty. Cieľom môže byť napr. čiastočné 
odvodnenie vlhkej pôdy, napr. preto aby sme mohli následne aplikovať či už 
SVE alebo bioventing

In-situ air sparging (IAS): Injektáž vzduchu pod úroveň hladiny podzemnej vody 
za účelom tzv. stripovania prchavých organických polutantov a ich prenosu do 
nenasýtenej zóny pôd; ide o čistenie podz. vody vzduchom (niekedy horúcim), 
na ktorý sa naviažu kontaminanty; uplatňuje sa aj pri čistení vôd 
kontaminovaných uhľovodíkmi, aj chlórovanými, musia však mať nízku teplotu 
varu; IAS je často kombinovaná so SVE za účelom zberu a následnej úpravy 
VOC. V prípade ak je primárnym cieľom zvýšiť koncentráciu rozpusteného 
kyslíka v rámci podzemných vôd, za účelom stimulácie biodegradačného
procesu VOC aj SVOC (prchavých aj semi-prchavých org. látok), ide o tzv. 
biosparging
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