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Abstract 

Fifty years of high energy chemistry. Current situation and perspectives of development 
in the Slovak Republic and the Czech Republic 
The paper describes the concepts of a new chemical science – High-Energy Chemistry (HECH). 
Under this concept, the field of science has been associated with chemical processes initiated  
by non-thermal energy carriers - ionizing radiation, light, electric, sound field etc. Since 1967,  
the journal of High Energy Chemistry (Russian Academy of Sciences) has been published, which is 
translated into the English language High Energy Chemistry (Pleiades Publishing, Ltd.). 
The common feature of HECH is the formation of ions and excited states at temperatures from  
the ambient temperature at which these particles cannot be generated due to equilibrium processes. 
The non-thermal energy carriers and chemical sciences are systematized that have been created  
by examining the impact of these energy carriers on substances. There are two groups of energy 
carriers: those that transmit an interaction energy substantially higher than kT (ionizing radiation, 
light, etc.) in one act, and those that transmit the energy of interaction is higher than kT in a single 
act but the flux of these energy carriers is so high that in this field, the formation of ions  
and electron-excited states and free radicals are observed. HECH processes consist of three stages:  
1) Interaction of energy carriers with the substance in times of femtoseconds with the formation  
of primary intermediates; 2) Conversion of primary intermediates proceed in times of picoseconds 
to nanoseconds to secondary and tertiary intermediates ("hot spots") because the energy 
distribution in the medium is inhomogeneous; intermediates unusual for thermal chemistry play  
an important role at this stage; 3) Chemical stage that takes place over a time exceeding  
the microsecond, excited states, ions, and radicals, also common for thermal chemistry are 
involved. In contast with thermal reactions, the concentration of intermediates of many orders 
exceeds equilibrium in terms of Maxwell-Boltzmann distribution. High-energy chemistry includes 
several chemical fields (including energy-generating carriers) such as radiation chemistry, 
photochemistry and laser chemistry, plasma chemistry, sonochemistry, photoelectrochemistry, 
cosmochemistry, hot atom chemistry, photoradiation chemistry, and chemical sciences caused  
by a group of low energy carriers: sonochemistry, mechanochemistry, shockwave, 
magnetochemistry and other chemical fields, e.g. luminescent phenomena. The individual problems 
of HECH, including the current state in the world and experimental equipment in the Slovak 
Republic and the Czech Republic, are discussed. 
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Úvod 

História vedy svedčí o neustálom diferencovaní vedných odborov, dobrým príkladom je 
diferenciácia chemických vedných odborov. Spočiatku existovala iba jednotná chémia. Potom 
nastalo jej delenie, ktoré bolo dôsledkom neustále rastúceho objemu informácií. V 19. storočí sa 
postupne oddelili z chémie: anorganická, organická a analytická chémie, a na konci storočia - 
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fyzické. V 20. storočí sa objavila chemická fyzika, organokovová a elementorganická chémia,  
z fyzikálnej chémie sa oddelila koloidná chémia, s rozvojom kvantovej teórie sa objavila kvantová 
chémia, atď. Vznik nových chemických disciplín sa často stretol s odporom. Proces delenia chémie 
na nové zložky, samozrejme prebieha a budú vznikať nové chemické disciplíny nezávisle  
od názoru jednotlivých chemikov. 

Žiadnu oblasť vedomostí nemožno rozvíjať so zachovaním svojich hraníc – nevyhnutne 
"stavba" sa musí rozložiť do niekoľkých menších, hoci zostávajú v rovnakom komplexe. Ale veda 
sa nemôže rozvíjať len jednosmerne - rozdelenie, drobenie, špecializácia. Musí prebiehať aj opačný 
proces – syntéza, zjednotenie jednotlivých oblastí do vyššieho rádu. 

Vyššie sme uviedli zoznam, niektorých oblastí chémie v súvislosti s procesmi spôsobenými 
teplom ako zdrojom energie pre iniciovanie chemických reakcií (rovnovážne procesy). Ale nielen 
teplo môže iniciovať chemické procesy v látke. Už v 18. storočí objavili elektrochemické procesy 
(procesy spôsobené elektrickým poľom – v súčasnosti známa ako elektrochémia), v 19. storočí 
vznikla fotochémia (procesy iniciované absorpciou svetla), plynová elektrochémia, neskôr dostala 
názov ako plazmochémia (spočiatku to boli chemické procesy v elektrickom výboji), po objave 
rádioaktivity vznikli prakticky ihneď dve nové chemické disciplíny - rádiochémia (využitie 
chemických indikátorov) a radiačná chémia - chemické procesy prebiehajúce s absorpciou energie 
ionizujúceho žiarenia. V 20. storočí sa objavilo viac druhov netepelných procesov - vznikla 
sonochémia (procesy iniciované absorpciou energie ultrazvuku, resp. zvuku), s vynálezom laserov 
sa vytvorila laserová chémia, rozšírilo sa využitie mechanickej energie (mletie, lisovanie, 
valcovanie) – sa objavila mechanochémia, a nie je to zoznam všetkých chemických odborov 
študujúcich iniciovanie chemických reakcií inými nosičmi energie ako je teplo. Všetky tieto oblasti 
vznikli v rámci fyzikálnej chémie ako zovšeobecnenej sekcie chémie. Majú tieto chemické 
netepelné procesy v týchto oblastiach niečo spoločné? Len všeobecné zákonitosti môžu byť 
základom pre spájanie rôznych chemických disciplín do súdržného celku. Tieto rôznorodé, ako sa 
zdá na prvý pohľad, procesy majú niečo spoločné - prítomnosť nerovnovážneho štádia, ktorý nie je 
prítomný v obvyklej tepelnej chémii. Pred päťdesiatimi rokmi si sovietski vedci uvedomili, že 
nastal čas pozerať sa na tieto chemické, ale "netermálne" disciplíny ako na jednotnú skupinu 
chemických disciplín - časti chémie. Pričom ako súčasť chémie všeobecne, a nie ako časť 
fyzikálnej chémie alebo chemickej fyziky. Z fúzie vyhráva každá zo zlúčených oblastí, nestrácajúc 
však ich stupeň nezávislosti. V druhej polovici 20.storočia začala vznikať nová zovšeobecnená 
chemická disciplína - chémia vysokých energií (CHVE) (Bugaenko a i., 1988; Bugaenko a i., 1992; 
Eksperimentaľnyje…, 2009; Kuruc, 2011). Tejto oblasti chémie je venovaný tento článok.  
Ale pretože táto téma je extrémne rozsiahla, môžeme tu načrtnúť len všeobecnú charakteristiku, 
založenú na systémovej analýze, ktorá umožňuje vytvoriť si detailný obraz CHVE ako celku. 
V závere sú diskutované jednotlivé problémy CHVE, vrátane súčasného stavu vo svete 
a experimentálneho vybavenia v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj perspektívy 
ďalšie rozvoja CHVE. 
 
Vznik chémie vysokých energií 

Generalizovaná disciplína "Chémia vysokých energií" predstavuje pomerne mladú oblasť chémie. 
V roku 1963, pri Prezídiu AV ZSSR z iniciatívy Oddelenia všeobecnej a technickej chémie AV 
ZSSR bola zriadená nová Vedecká rada, ktorú na návrh V. I. Goľdanského (v tom čase bol členom-
korešpondentom AV ZSSR) nazvali Vedecká rada pre chémiu vysokých energií. Vedecká rada  pre 
CHVE sa skladala z troch sekcií: Radiačná chémia (predseda prof. N. A. Bachová), Fotochémia 
(predseda akademik A. Ch. Bagdasarjan) a Plazmochémia (predsedom sekcie bol prof. L. S. 
Polak). O štyri roky neskôr (1967) vznikol vedecký časopis "Chimija vysokich energij" 
(Chimija…), ktorý publikoval prvé práce z radiačnej chémie, fotochémie a plazmochémie a potom 
sa objavili aj práce z laserovej chémie, chémie "nových" atómov, jadrovej chémie1, a tak ďalej, 

                                                           
1  Vedecká oblasť „Jadrová chémia“ sa v ZSSR (a v súčasnosti RF) chápe ináč, ako na Slovensku 

(slovenskému pojmu „Jadrová chémia“ v Rusku zodpovedá termín „Rádiochémia“. 
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ktorý je prekladaný do jazyka anglického „High Energy Chemistry“ (High…). Neskôr, na návrh 
prof. M. A. Margulisa do CHVE bola zaradená aj sonochémia (Margulis, 2004).2 

V uplynulých rokoch, medzinárodný časopis "Radiation Physics and Chemistry“ publikovaný 
vo Veľkej Británii, sa stal v podstate časopisom CHVE, pretože publikujú sa v ňom nielen práce 
z radiačnej chémie alebo radiačnej fyziky, ale aj z fotochémie, plazmochémie, chémie pozitrónia 
a z ďalších odborov CHVE. V roku 1988 bola publikovaná prvá monografia o CHVE, v ktorej sa 
autori pokúsili spojiť tri základné vedné disciplíny (radiačnú chémiu, fotochémiu a plazmochémiu) 
do unifikovanej zovšeobecnenej disciplíny – CHVE (Bugaenko a i., 1988). 

CHVE je teda nielen relatívne mladá, ale nie je ani striktne determinovaná, pokiaľ ide o obsah 
a témy oblastí chémie. Z tohto hľadiska má táto práca do istej miery kontroverznú povahu.  
Je potrebné aspoň stručne charakterizovať hlavné črty tejto unifikovanej vednej disciplíny. 
Začnime z názvu. Obvykle pod predmetom CHVE energií chápu chemické procesy iniciované 
v látke pôsobením energie v inej forme, než je teplo ("netepelná", "epithermálna" chémia 
(Bugaenko a i., 1988), chémia "extremálneho“ pôsobenia (Chemistry…, 1990), chémie, v ktorej je 
proces stimulovaný fyzikálnymi vplyvmi (Physical…, 1973)). Bez toho aby sme diskutovali 
o názve, budeme používať termín "chémia vysokých energií". 
 
Kritériá príslušnosti k chémii vysokých energií 

Aké spoločné znaky procesov CHVE viedli k vzniku tejto disciplíny? Možno začať 
od najjednoduchšieho externého kritéria – u všetkých procesov CHVE sa pozoruje luminiscencia 
(luminiscencia z elektrónovo excitovaných stavov) a ionizácia (vznik iónov). Podľa Maxwell-
Boltzmannovej teórie, pri nie príliš vysokých teplotách, nie je možné získať ktorýkoľvek 
z excitovaných stavov, a taktiež z rovnovážnych procesov nevznikajú ani ióny. Obrázky 1 – 4 
dokumentujú zanedbateľný podiel excitovaných stavov vodíka, resp. podielu ionizovaných atómov 
He a vybraných kovových prvkov pri teplotách pod 1000 K. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr.1. Distribúcia prvých excitovaných stavov 
ako relatívny počet excitovaných atómov 
vodíka k celkovému počtu atómov vodíka 
a prvých excitovaných stavov  
(The Classification…). 

 

                                                           
2  Autor tejto práce zaradil sonochémiu do svojich prednášok CHVE na Katedre jadrovej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského už od počiatku v roku 1981. 



Chata Lodiar Počúvadlo Jazero - Banská Štiavnica 

32 

 

  
Obr. 2. Závislosť stupňa ionizácie vodíka od teploty 
plynu pri rôznom tlaku (Capitelli M. a i., 2012). 

Obr. 3. Závislosť stupňa ionizácie hélia od 
teploty (The fourth…). 

 
Obr. 4. Závislosť stupňa ionizácie vybraných prvkov od teploty (Fliegel a i., 2011). 

 
Výsledky výpočtov podľa Sahovej rovnice (Kaptsov, 1950), podiely tvorby elektrónovo 

excitovaných stavov vodíka a ionizácie hélia a kovových prvkov poukazujú na to, že významný 
stupeň ionizácie alebo množstva excitovaných molekúl prebieha iba pri teplotách nad 1000 K.  
To znamená, že pri teplote T<1000 K vzhľadom k rovnovážnym procesom nedochádza ani 
k ionizácii, ani luminiscencii, teda vznikajú na úkor nerovnovážnych procesov. Tieto účinky 
poukazujú na procesy patriace k CHVE, pretože iba tieto sa vyznačujú nerovnovážnymi štádiami. 

Navrhované kritériá mohli by byť základom pre oddelenie relatívne nízkotepelných procesy 
CHVE od tepelných procesov. Súčasne pre tepelné procesy, v ktorých sa rozvíja teplota rádovo 
2000 K a vyššie, kritérium ako luminiscencia alebo ionizácia nie je vhodný, pretože neposkytujú  
jednoznačnú odpoveď. Napr. žiarovka svieti v dôsledku rovnovážneho procesu zahrievania 
volfrámového vlákna elektrickým prúdom. Slnečné svetlo, zrejme v dôsledku rovnovážnych 
procesov v plynnej fotosfére pri teplote asi 6000 K. 

Zoberme si pár príkladov nízkoteplotných procesov. Ebonitový prútik trením sa nabíja. Čo je 
trenie? Toto je mechanické pôsobenie, je to predmet skúmania Mechanochémie. V dôsledku toho, 
keď prebieha ionizácia mechanicko-chemickým pôsobením, a z hľadiska vyššie uvedeného kritéria 
mechanochémia je oblasťou CHVE. Ako ďalší príklad, zobereme luminofóry. Po osvietení 
(vystavení svetlu) sa na chvíľu rozsvietia. Preto, fotochemická excitácia (osvetlenie) v nich 
vznikajú dlhožijúce elektrónovo excitované stavy, a preto z hľadiska tohto kritéria fotochémia je to 
tiež časť CHVE. Ako tretí príklad uvedieme elektrochémiu. Oxidačno-redukčné reakcie 
v roztokoch predstavujú typickú rovnovážnu reakciu. Elektródové reakcie sú čiastočne rovnovážne. 
Ale väčšina z nich prebieha s prepätím a tie nie sú rovnovážne. Elektroluminiscencia vzniká, keď je 
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napätie na elektródach. V dôsledku toho elektródová elektrochémia pri vysokom aplikovanom 
napätí sa vzťahuje k CHVE, a pri nízkych – k rovnovážnej chémii. 

Uvažujme spaľovanie. Proces spaľovania pri vysokej teplote je nepochybne rovnovážny, aj 
keď svetielkovanie je veľmi intenzívne. Ale niektoré spaľovacie procesy, ako je napríklad 
spaľovanie vo fluorovodíku, sa používa na laserové čerpanie, čo je možné iba v nerovnovážnych 
procesoch. V dôsledku toho, aspoň z časti, chémia plameňa patrí ku chémii vysokých energií. V 
niektorých prípadoch, veľmi vzácne, svetielkovanie pri teplote miestnosti môže byť dôsledkom 
rovnovážnych procesov, napr. luminiscencie luminolu, keď reaguje s peroxidom vodíka alebo 
rekombináciou peroxidových radikálov vzniká luminiscencia. Zoberme si ultrazvukovú chémiu. Ak 
zväzky ultrazvukových vĺn v kvapaline prekročia určitú kritickú hodnotu, objaví sa luminiscencia 
nazývaná sonoluminescenciou, je veľmi jasná, a to aj v prípade jedinej dlhožijúcej kavitačnej 
bubliny (Margulis, 2000). 

Takto môžeme analyzovať všetky sekcie "netepelnej" chémie a vybrať tie disciplíny, ktoré sú 
buď úplne založené na nerovnovážnych procesoch (v priamej súvislosti s CHVE), alebo obsahujú 
nerovnovážnu fázu. Tento prístup je vhodný pre počiatočný výber. Samozrejme, potrebujeme 
významný dôkaz prítomnosti nerovnovážnej fázy. Existuje, však, ďalší fenomén, ktorý sprevádza 
mnoho procesov CHVE - akustická emisia (v dôsledku vzniku rázovej vlny). Nie je to nezvyčajné, 
ale nie je možné tvrdiť, že akustické emisie sú vždy sprevádzané iba procesmi CHVE a nevznikajú 
v čisto tepelných procesoch. 
 
Energetické faktory 

Teraz môžeme pristúpiť k tým energetickým pôsobiacim silám, ktoré iniciujú procesy CHVE. 
Nazveme ich nosičmi energie alebo energetickými činidlami (faktormi). Pod nimi chápeme buď 
častice, ktoré majú vysokú kinetickú energiu, alebo potenciál, podstatne prevyšujúcu tepelnú 
energiu alebo pole schopné ionizovať látku alebo vytvoriť vysoko excitované molekuly 
(elektrónovo excitované). Možno navrhnúť nasledujúci zoznam základných energetických faktorov 
(v okrúhlych zátvorkách, tam kde je to možné, s uvedením energie daného faktora, a v hranatých 
zátvorkách - hlavné mechanizmy vzájomnej interakcie týchto faktorov s prostredím, v ktorom 
prebieha prenos energie – detailná diskusia týchto mechanizmov v tomto článku však nie je možná, 
pozri práce L. T. Bugaenka (Bugaenko, 2000, 2001): 

1. Urýchlené ióny (energia 10 GeV), α-častice (energia 7 MeV), a solárne galaktické 
kozmické lúče (energia 1019 eV), fragmenty štiepenia jadier (80 – 120 MeV) spätný ráz pri 
rádioaktívnej premene (2 MeV) [nepružné zrážky]; 

2. urýchlené elektróny (energia do 10 GeV), beta-častice (energia do 3 MeV) [nepružné 
zrážky]; 

3. neutróny (energia od 0 do 14 MeV); [Jadrové reakcie pre spomalené a nepružné zrážky pre 
rýchle neutróny]; 

4. pozitrón, mióny, pión (niekoľko MeV) [nepružné zrážky]; 
5. fotóny: γ-fotóny (energia ≤ 3 MeV) a röntgenové žiarenie (maximálna energia), tvrdé UV 

žiarenie ((tzv VUV, energia 6 – 120 eV), synchrotrónové žiarenie (energia 10 – 1000 eV) 
[absorpcia, nepružný rozptyl]; 

6. ultrafialové žiarenie (energia 3,1 – 6,23 eV), viditeľné svetlo (energia 1,67 – 3,1 eV) 
[absorpcia]; 

7. koherentné optické žiarenie (energia kvantov 0,1 – 3,1 eV) [absorpcia jedno- a multi-
fotónová]; 

8. elektrický výboj (energie iónov do MeV) [interakcie iónov a elektrónov s molekulami 
média]; 

9.  horúce atómy" (energia ~1 MeV) [nepružné zrážky]. 
________________________________________________________________ 
10. Iónmi a elektrónmi budené molekuly (energia elektrónov predstavuje niekoľko eV) [prenos 

náboja, prenos energie]; 
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11. chemicky vznikajúce prostredníctvom porúch štruktúry a prímesy atómov v tuhej látke 
(energia niekoľko eV) [prenosu energie a náboje, ak sa látka rozpúšťa alebo prebieha 
fázový prechod]; 

12. atómy a molekuly s nadzvukovou rýchlosťou (energia niekoľko eV) [nepružné zrážky]; 
13. elektrické pole (grandient poľa až 10 GV/cm) [zrýchlenie a spomalenie iónov a elektrónov, 

preorientovanie dipólov nabitých častíc, kumulácia elektrónov alebo iónov] (Zhukova, 
2008); 

14. magnetické pole (pole s gradientom 102 T/cm) [preorientovanie spinu elektrónov  
a atómov]; 

15. zvukové pole (energia zvukových kmitov 10-6 – 10-3 eV) [nepružný rozptyl a absorpcia, 
kumulácia prostredníctvom tvorby kavitácie]; 

16. mechanická energia vznikajúca pri šmyku, údere, zlome, ťahu, tlaku, krútení, ohybe, trení 
(energia mechanických oscilácií predstavuje malý zlomok eV) [nepružný rozptyl  
a absorpcia, akumulácia, ktorého mechanizmus je nejasný]; 

17. infračervené žiarenie (energia fotónov 0,6 meV – 1,7 eV); UHF rádiové vlny (energia 
fotónu 2⋅10-6 – 4⋅10-4 eV) a HF (energia fotónu 10-8 – 2⋅10-6 eV) [kumulácie multifotónovej 
absorpcie]; 

18. ultrarýchla tepelná reakcia (energia molekúl rádovo kT) [nerovnovážne prerozdelenie 
tepelnej energie medzi molekulami média, kumulácia]; 

19. fázový prechod (energia fázového prechodu od stotín do desatín eV, ale nad kT) 
[nerovnovážne prerozdelenie tepelnej energie medzi molekulami média, kumulácia]. 

Z vyššie uvedeného je jasné, že súbor energetických faktorov je pomerne rozsiahly. 
Samozrejme, poradie ich umiestnenia podľa klesajúcej energie nie je príliš prísny. 
 
Dve triedy procesov chémie vysokých energií 

Každý typ energetických faktorov sa líši svojimi vlastnosťami, ale tiež majú spoločné črty. 
Hlavnou charakteristikou je množstvo odovzdanej v jednej udalosti interakcie nosiča energie 
s látkou (Bugaenko, 1990). Zoznam energetických faktorov je rozdelený vodorovnou čiarou  
do dvoch častí. V hornej časti sú energetické faktory, ktoré v jednom akte môžu prenášať na 
molekulu média energiu väčšiu ako kT (prvých 9 energetických faktorov). V dolnej časti – 
prostredníctvom jednej udalosti prenos energie je menší ako, alebo rádovo kT (10 posledných 
energetických faktorov). Chemické procesy spôsobené energetickými faktormi, nachádzajúcimi sa 
v hornej časti určite patria do CHVE. Čo sa týka procesov spôsobených faktormi, ktoré sú v dolnej 
časti zoznamu, potom aby došlo k vyvolaniu procesu CHVE je potrebná energia faktorov väčšia 
ako určitá prahová hodnota intenzity energie. 

 
Obr. 5. Maxwellovská závislosť počtu atómov od ich energie (plná čiara). Prerušovaná čiara 
ukazuje zavedenie energie "vysokej" (na pravej strane od maxima) a "nízkej" (na ľavej strane  
od maxima) energetického faktora (Bugaenko, 2001). 
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Keďže všetky procesy CHVE prebiehajú na tepelnom pozadí, prediskutujme schému 
znázornenú na obr. 5. Ukazuje Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa ich kinetickej energie  
pri určitej teplote (plná čiara). Prerušovaná čiara znázorňuje energetické perturbancie systému  
v čase pôsobenia akéhokoľvek nosiča energie. V pravej časti schémy energia nosiča podstatne 
prevyšuje kT. Na ľavej strane je podstatne menšia. Z obr. 5 môžeme konštatovať, že existujú dve 
rôzne vetvy CHVE. To platí, aj keď z hľadiska zvolených nami vyššie uvedených kritérií (ionizácie 
a excitácie) v systémoch podrobených pôsobeniu faktorov oboch typov energie, tento rozdiel 
neexistuje. V súlade so schémou znázornenou na obr. 5 sa bude prvá skupina faktorov nazývať 
vysokoenergetickými, druhá – nízkoenergetickými. 
 
Interakcia energetických faktorov s prostredím 

Dôležitou charakteristikou energetického faktora je spôsob jeho interakcie s látkou. Tieto metódy 
sú veľmi rôznorodé, ale môžu byť redukované na niekoľko hlavných skupín: absorpcia častíc 
atómami a molekulami (absorbujú sa napríklad elektromagnetické zväzky, neutróny, fotóny), 
nepružné zrážky s molekulami média, v ktorom tieto dostanú určité percento energie a energetický 
faktor sa rozptýli (atómy, neutróny, urýchľované ióny, nadzvukové atómy, elektromagnetické 
fotóny, fonóny). Zvlášť sú elektrické a magnetické polia: v nich nabité a magnetické častice sú 
urýchľované alebo spomaľované, prípadne sa deformujú. Pri tomto energia sa prenáša na molekuly 
prostredia. 

A nakoniec, charakteristické iba pre nízkoenergetické faktory – akumulácia energie, tj, prenos 
energie na molekuly prostredia takým rafinovaným spôsobom, že pri malej energii faktora 
prenášaná energia sa koncentruje na jednej molekule pričom vzniká elektrónovo excitovaná 
molekula alebo dokonca prebieha jej ionizácia (koľko je potrebné akumulovať fonónov s energiou 
0,00001 eV aby sa vytvorila elektrónovo excitovaná molekula, ktorá poskytuje luminiscenciu pri 
pôsobení ultrazvuku!). Všetky tieto procesy sú diskutované vo fyzike. Ale procesy akumulácie 
energie doteraz nie sú dostatočne preskúmané. 
 
Chemické odbory v rámci CHVE 

I. Chemické odbory, vznik ktorých je podmienený skupinou vysokoenergetických faktorov: 
1) radiačná chémia (1 – 3, 5); 
2) fotochémia (6); 
3) plazmochémia (1, 2, 8, 10, 13); 
4) laserová chémia (7); 
5) fotoelektrochémia (6, 13); 
6) kozmochémia (1-3, 5, 6); 
7) chémia planetárnych atmosfér (1 – 3, 5, 6, 8); 
8) chémia "nových" atómov (alebo pseudoatómov) (4); 
9) niektoré časti jadrovej chémie: chémia jadrového legovania, chemické dôsledky Augerovho 

efektu, Mössbauerovho efektu, atď. (1 – 3); 
10) chemické účinky pri získaní iónových zväzkov a zväzkov atómov a molekúl s energiou 

rádovo 10 eV (13); 
11) chemické účinky pri energetickom čerpaní laserov (1 – 3, 5, 8, 18); 
12) fotoradiačná chémia (1 – 3, 5, 6, 7); 
13) chémia procesov v plazmových urýchľovačoch a MHD generátory (1, 2, 13, 14); 
14) chémia elektrického výboja v kvapalinách a tuhých látkach (8); 
15) chémia "horúcich" atómov (9); 
16) chemické účinky v elektrónovej (1), neutrónovej (3) fotoelektrónovej (2, 5), röntgenovej (5) 

a laserovej (7) spektroskopii, pozorované pri dlhodobom pôsobení; 
17) chemické účinky počas implantácii iónov (1); 
18) chemické účinky počas ablácie (čistenia) povrchu urýchlenými iónmi (1, 2, 8); 
19) chemické účinky pri rozpúšťaní aktivovaných (obsahujúcej poruchy štruktúry), tuhých látok 

(11); 
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20) chemické účinky pri termoemisii elektrónov a iónov a exoelectrónová a exoiónová emisia 
(11). 

II. Chemické odbory, vznik ktorých je spôsobený skupinou nízkoenergetických faktorov: 
1) mechanochémia (16); 
2) sonochémia – ultrazvuková chémia, zvukochémia (15); 
3) chémia šokových (úderových) vĺn (16); 
4) chémia explózie, detonácie (18); 
5) chémia plameňa (18); 
6) chemické účinky počas fázovej premeny, kryochémia (19); 
7) magnetochémia (14); 
8) vulkanochémia, seismochémiea – chemické účinky pri zemetrasení (11, 16, 18); 
9) vysokotlaková chémia – chemické účinky pri vysokom a veľmi vysokom tlaku (16); 
10) chemické účinky pri dispergovaní kvapalín (16); 
11) chémia molekulových zväzkov (12); 
12) chémia nadzvukových zväzkov (12); 
13) chémia infračerveného žiarenia – infračervená fotochémia, laserová chémia, laserová 

separácia izotopov (17); 
14) chémia VF a mikrovlnového žiarenia (17); 
15) elektródová elektrochémia (13). 
Druhá skupina subjektov sa vzťahuje k tepelnej chémii a k CHVE (ak je prekročená limitná 

charakteristika energie pre každý typ energetických faktorov). 
Ako vidíme, máme pôsobivý zoznam chemických disciplín, ktoré sme na základe prítomnosti 

ionizácie a luminiscencie zaradili do CHVE. Ak budeme porovnávať zoznamy energetických 
faktorov a chemických disciplín CHVE, ukazuje sa, že takmer každý energetický faktor bol 
príčinou vzniku samostatnej vednej disciplíny, a v niektorých prípadoch chemická disciplína sa 
objavila pri súčasnom alebo postupnom pôsobení viacerých energetických faktorov 
(fotoelektrochémia, fotoradiačná chémia). Samozrejme, vznik týchto odborov nie je ani zďaleka 
ukončený. Ako možno ľahko zistiť, iba časť disciplín uvedených v zozname má svoj názov, zatiaľ 
čo u niektorých ďalších je uvedený iniciovaný chemický účinok. Možno predpokladať, že ich 
zjednotenie do CHVE poskytne dodatočný impulz k rozvoju každého z nich. 
 
Tri štádiá procesov chémie vysokých energií 

Procesy CHVE sú podľa časového príznaku rozdelené do troch štádií: fyzikálne, fyzikálno-
chemické a chemické. Fyzikálne štádium – proces interakcie energetického faktora s prostredím. 
Doba jeho priebehu je veľmi krátka. To znamená, že interakcia elektromagnetického žiarenia 
s molekulou prebieha v attosekundách (10-18 s), elektrón s energiou 10 eV preskakuje mimo 
molekuly počas 10-16 s, sledovať takéto procesy ešte nie je možné. Fyzikálno-chemické štádium je 
tiež nerovnovážne. Primárne aktívne častice (dierky, voľné elektróny, primárne excitované stavy, 
kvazičastice) strácajú svoju energiu (kinetickú a potenciálnu) v lokálnej oblasti a vytvárajú 
sekundárne aktívne častice (radikály, solvatované elektróny, sekundárne excitované stavy, 
sekundárne ióny). Vyznačujú sa tým, že priestorová distribúcia častíc počas ich tvorby je 
nehomogénna. Doba trvania tohto štádia je daná nielen povahou energetickej častice (zloženie 
a priestorová distribúcia primárnych aktívnych častíc), ale aj fázovým stavom prostredia. 
V kvapalnej vode, napríklad, ožiarenej urýchlenými elektróny, tento krok prebieha dlhšie než 
stovky nanosekúnd. Pre toto štádium už existujú metódy pozorovania (pozri časť "Základné 
výskumné metódy CHVE"). 

Kinetická energia rýchlo (počas niekoľko desiatok kolízií, ktoré prebiehajú v zlomkoch 
pikosekúnd) nadobúda hodnoty zodpovedajúce rovnováhe. Pokiaľ ide o potenciálnu energiu 
uloženú vo forme ionizačnej energie a energie elektrónovej, vibračnej a rotačnej excitácie, to tieto 
sa zachovávajú oveľa dlhšie. Životnosť týchto častíc je určená ich vlastnými charakteristikami 
a priestorovou distribúciou v prostredí. V tomto štádiu, približne počas pikosekundy všetky častice 
prichádzajú do tepelnej rovnováhy s prostredím, ale procesy prebiehajú v ňom aj počas kratšej 
doby. Napríklad, tvorba hydratovaného (akvatovaného) elektrónu vo vode prebieha počas 250 
femtosekúnd. Vo väčšine kvapalných sústav, táto etapa končí počas mikrosekundy. V tuhej látke, 
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a to najmä v zmrazenom stave, toto štádium môže trvať veľmi dlhú dobu. Hlboké ochladenie 
sústavy spomaľuje proces. Na tomto je založená jedna z výskumných metód v CHVE. 

Po tomto sa začína chemické štádium, ktoré je už determinované vlastnosťami látky, na ktorú 
pôsobí energetický faktor. V tomto štádiu pokračujú "konvenčné" chemické procesy tepelnej 
chémie. Všetky častice sú už v tepelnej rovnováhe s okolitým prostredím. Rozdiel spočíva v tom, 
že koncentrácia aktívnych zložiek druhej a niekedy nasledujúcich generácií (radikálov 
a solvatované elektróny, sekundárne excitované stavy, sekundárne ióny), je o mnoho rádov nad 
rovnováhou. V plynnej fáze nehomogénna distribúcia častíc v priestore sa neprejavuje, takže 
fyzikálno-chemické a chemické štádiá sa stávajú časovo nerozoznateľné. 

Môžeme zobraziť rozdiel medzi tepelnými (rovnovážnymi) procesmi a procesmi CHVE 
nasledujúcimi rovnicami: 
pre rovnovážne procesy 

A + B + Q (teplo) → AB (intermediátny komplex) → produkt    (1) 
pre nerovnovážne procesy CHVE 

A + B   ̶/\/\/\→ Σ MP1 → Σ MP2 → Σ KP.       (2) 
Lomená šípka tu predstavuje vplyv energetického faktora, PP1 a PP2 sú medziprodukty prvý 

a nasledujúcich generácií, a KP - konečné produkty. Vo fotochémii sa namiesto lomenej šípky na 

označenie pôsobenia kvantov svetla používa znak 
����, v sonochémii na označenie pôsobenia 

zvukového poľa sa používa znak -)))→. 
 
"Horúce škvrny" 
Všetky hlavné rysy procesov CHVE sa prejavujú počas krátkej doby v priebehu fyzikálno-
chemického štádia. Vzhľadom k vysokej lokálnej koncentrácie energie počiatočné procesy 
prebiehajú v malej priestorovej oblasti, ktorú možno nazvať „horúcou škvrnou“ ("hot spots") 
(Samuel A I., 1952), oddeľujúc ju z prevažnej časti objektu, nepodliehajúceho pôsobeniu 
energetického faktora. Geometrický tvar "horúcich škvŕn" môže byť rôzny. Tak pre kondenzované 
fázy možno vyznačiť existenciu nasledujúcich foriem horúcich škvŕn: 

1) bloby (hruškovitý tvar), ostrohy a guličky pri pôsobení ionizujúceho žiarenia, zóny 
s nehomogénnou distribúciou nábojov pri dvojfotónovom pôsobení laserového žiarenia); 

2) valca (v prípade krátkych stôp a stôp spomaľujúcich sa elektrónov a stôp urýchlených 
iónov); 

3) kliny ("tepelné kliny" v tuhých látkach pri jadrových premenách a spomalenie ťažkých 
urýchlených iónov, "tepelné kliny" pri mechanickom údere); 

4) krátery pri mechanickom údere; 
5) mikrotrhliny pri mechanickom pôsobení (úder, ohyb); 
6) duté bubliny (kavitácia ultrazvuku a mechanická kavitácia, mikrovýboj na ventilových 

anódach, ionizácia v bublinovej komore, var, pozitróniové bubliny); 
7) duté valce (stopy štiepnych fragmentov, výboj na valcovej elektróde, elektrické výboje  

cez dielektrický izolátor); 
8) rovina (povrchová elektróda pod napätím, rozštiepený povrch, šmyk zlomenina, povrch 

šokovej (úderovej) vlny). 
Dokonca aj v plynnej fáze, v určitých prípadoch možno pozorovať tvorbu "horúcich škvŕn" 

(elektrický kanál pri "optickom výboji", v oblúku, pri iskre, v záblesku, kolabujúce kavitačné 
bubliny, pri náhlom zastavení spaľovania plynu alebo pri explózii, pri prekročení rýchlosti zvuku 
lietadlom, guľovitý blesk). 

Štádium "horúcich škvŕn" (fyzikálno-chemické) predstavuje najzaujímavejšiu 
a nepredvídateľnú oblasť CHVE. Za "horúcu škvrnu" možno považovať aj samostatnú molekulu 
"s načerpanou" energiou (tzv. "horúca bodka". Avšak, dynamika správania sa jednotlivých molekúl 
v chemickej reakcii je predmetom chemickej fyziky. Preto, napríklad procesy generovania iónov 
v hmotnostnom spektrometri, kde sa používajú vysokoenergetické a nízkoenergetické faktory 
patria do chemickej fyziky. 
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Intermediátne častice prvej a druhej generácie 

Nižšie je uvedený zoznam častíc podieľajúcich sa na procesoch vysokých energií a ktoré majú 
nadbytočnú potenciálnu energiu. Častice sú usporiadané približne v klesajúcom poradí potenciálnej 
energie (Bugaenko a i.,1988): 

1) superexcitované stavy; plazmóny; 
2) excitované ióny; dierky; 
3) molekulové ióny (radikál-katióny); 
4) elektrónovo excitované molekuly; excitóny a iné formy excitácie v kondenzovanej fáze; 
5) fragmentačné ióny; 
6) neionizujúce, neexcitujúce (epitermálne) elektróny; 
7) voľné atómy; 
8) voľné radikály; 
9) klastre v plynnej fáze; 
10) vibračne excitované molekuly; 
11) pole fonónov v kondenzovanom stave; 
12) tepelné elektróny; 
13) rotačne excitované častice. 
Usporiadanie týchto typov častíc je samozrejme iba podmienečné, rovnako ako v rôznych 

materiáloch energetické hladiny molekúl a vytvorených z nich častíc, a konkrétne, ionizačné 
a excitačné potenciály, ako aj ich pomery, väzbové energie z atómov v rôznych molekulách, 
kinetická energia supratermálnych elektrónov, voľných atómov a ďalšie špecifické údaje sa líšia, 
ale umožňujú predstaviť určitú hierarchiu intermediátnych častíc podľa ich potenciálnej energii. 
Pre jednu látku je umiestnenie prísnejšie. 
 

Hlavné črty procesov CHVE 

Nižšie sú uvedené základné charakteristiky systému pri použití vysokoenergetického faktora 
(Bugaenko a i., 1988): 

1) otvorený systém; 
2) funkcie distribúcie energie je nemaxwellovská; 
3) populácie hladín elektrónov je neboltzmanovo; 
4) charakter prechodov je diabatický a adiabatický; 
5) nehomogénna distribúcia primárnej energie medzi molekulami; 
6) vysoké lokálne hustoty energie; 
7) konvergencia a prekrývanie charakteristických časov fyzikálnych, fyzikálno-chemických 

a chemických procesov; 
8) vedúca úloha vysoko reaktívnych častíc (elektrónov, iónov, excitované stavy, radikály, 

kvazičastice v kondenzovanej fázy) – ich koncentrácia je o mnoho rádov vyššia než rovnovážna; 
9) viackanálové procesy v reakčnej sústave; 
10) slabá závislosť vplyvu teploty (v prípade, že energetické činidlo má nízku energiu, vplyv 

teploty je značný, takže bod 10 má byť nahradený na 10a); 
10a) tok energie v sústave musí prekročiť určitú prahovú hodnotu, ktorá závisí od druhu prívodu 

energie, pod ktorou proces pokračuje ako obyčajný tepelný. 
Je to spojené s tým, že malý energetický obsah týchto kvánt (napríklad pôsobením 

infračerveného žiarenia, ktoré sú desatiny eV), sa musia "spojiť v jednej molekule" (a nie 
prerozdeliť sa do molekulových a intermolekulových väzieb) aby zabezpečili vznik 
vysokoenergetických stavov molekuly (ióny a excitované stavy). Možno uvažovať dve pomerne 
nezávislé vetvy CHVE - vysokoenergetickú a nízkoenergetickú, v ktorej v prvom štádiu fyzickej 
interakcie energetického činidla s látkou sa významne líšia. Vzhľadom k existencii prahu pri 
nízkoenergetickom faktore do systému sa má lokálne privádzať dostatočne množstvo energie, tak, 
že termín nízkoenergetická sa týka nie celkovej dodanej energie (tak ako v prípade pôsobenia 
ultrazvuku dodávaná energia musí byť rádovo W/cm3) (Margulis, 2000), ktorá spôsobí proces, 
patriaci ku CHVE), ale ku charakteristike energetického faktora. Podobný prístup k analýze 
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skorých štádií mechanochémie je opísaný v prácach (Heinicke, 1984; Sodomka, 1985; Boldyrev 
i dr., 2009; Triboluminescence, 2016). 
 
Štruktúra disciplíny CHVE  

Každá jednotlivá disciplína CHVE pozostáva z niekoľkých veľkých odborov, ktoré môžu byť 
reprezentované nasledujúcim spôsobom (bez podrobností): 

1. Fyzikálne vlastnosti energetického faktora, ktorý je generovaný v tomto odbore. Procesy 
interakcie daného energetického faktora s látkou. 

2. Mechanizmy primárnych a sekundárnych procesov v nehomogénnom štádiu ("chémia 
horúcich škvŕn"). 

3. Zatriedenie podľa chemického zloženia a fázového stavu – zodpovedajúca chémia plynov, 
tuhých látok, heterogénne sústavy, anorganické, organické a elementoroganické 
a makromolekulové zlúčeniny. 

4. Biologické aspekty použitia daného energetického faktora. 
5. Zariadenie na generovanie energetického faktora. Zariadenie na použitie daného 

energetického faktora v chemických procesoch. Ergometria (stanovenie množstva energie 
zavedenej do materiálu, rýchlosť jeho prísunu) napr. dozimetria, aktinometria. 

6. Chemická technológia založená na využití energetického faktora, vrátane technológií 
zameraných na riešenie problémov v oblasti životného prostredia. 

7. Úloha tohto druhu energie v prírode. 
Prvé tri položky predstavujú skutočnú CHVE, pretože v týchto fázach sú zobrazené všetky 

jeho zvláštnosti založené na nerovnovážnom stave. Súčasne, tretí bod obsahuje aj všeobecne-
chemický materiál ako tretie štádium, ako je uvedené vyššie, obsahuje len tepelné reakcie 
s výnimkou niektorých zriedkavých prípadov "dlhovekosti" medziproduktov (tripletovo excitované 
molekuly alebo radikály v zmrazených sústavách). Štvrtý bod – zacielenie chémie a problémy 
biológie všeobecne, a najmä na ľudské zdravie. Účinok vysokých dávok mnohých prenikajúcich 
energetických činidiel nepriaznivo vplýva na živý organizmus, ale malé dávky naopak, veľmi často 
pozitívne. Ale čo možno považovať za malé dávky (Eidus, 2001)? Napríklad pri veľmi malých 
dávkach ionizujúceho žiarenia je relatívne neutrálne. UNSCEAR odhaduje priemernú globálnu 
ročnú efektívnu dávku z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v oblastiach s normálnom 
pozadím 2,4 mSv (asi 2,4 mJ kg-1) (Sabol a i., 1995.); pri vysokých efektívnych dávkach (4 Sv) 
alebo 4 J kg-1) je fatálne. Pri efektívnych dávkach 10 až 40 mSv žiarenie nie je fatálne, ale vytvára 
poruchy v organizmoch, ktoré majú nepriaznivý vplyv s vekom. Súčasne, ionizujúce žiarenie 
použité lokálne, a to aj vo vysokých dávkach 10 Gy (10 J kg-1) má pozitívny terapeutický účinok 
pri liečbe rakoviny. Netreba si myslieť, že smrteľná dávka (4 Sv) je malá energia. Jej účinok na telo 
(pri priemernej hmotnosti 70 kg) je približne 280 J (čo zodpovedá pádu závažia s hmotnosťou  
32 kg z výšky 1 m). Piaty a šiesty body: koniec koncov, každý energetický prostriedok vyžaduje 
použitie určitých zariadení, a malo by sa usilovať o to, aby bol výkonný a lacný. Musíme byť 
schopní určiť energiu prenesenú týmto aparátom do tohto energetického činidla. Musíme poznať 
hĺbku prenikania energetického faktora do látky. Siedmy bod, dúfam, je zrejmý. No pochopenie 
týchto procesov prebiehajúcich v prírode má veľký význam. 
 
Pojem energetického výťažku 

V tepelnej chémii pozorovaný účinok konverzie látky je charakterizovaný hodnotou výťažku chemickej 
reakcie, to znamená, stupňom konverzie látky (%) v sledovanom kanále (procese). To znamená, že 
v tepelnej chémii charakteristikou procesu je hmotnostný výťažok látky. V CHVE chemický proces 
zriedka vedie k ukončeniu konverzie látky, preto hmotnostný výťažok konverzie produktu nie je 
vhodnou jednotkou pre porovnanie jednotiek porovnávaných procesov. Vzhľadom k tomu, že procesy 
CHVE prebiehajú v dôsledku pôsobenia energetického faktora, je vhodné vykonať porovnanie rôznych 
procesov prostredníctvom energetických výťažkov premeny energie. Energetický výťažok (radiačno-
chemický výťažok) – počet konvertovaných (rozložených, vznikajúcich, zmutovaných) molekúl alebo 
iných častíc (radikály, ióny, excitované častice, atď.), sa vyjadroval na 100 eV absorbovanej energie. 
Preto za jednotku energie bol zvolený elektrónvolt (jednotka ktorá nebola zahrnutá do sústavy SI, hoci 
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to nie je zakázaná pre použitie v mnohých oblastiach fyziky a chémie)? Vzhľadom k tomu, že eV je 
najvhodnejší pre vlastností molekúl a priľahlých častíc, ktoré sú dôležité pre CHVE (ionizačná energia, 
energie excitácie, energia disociácie chemickej väzby). U nich sa práve používajú eV. Priradenie k 100 
eV sa používalo pre to, aby rád veličín výťažkov boli jednotky (zaoberať sa jednotkami je oveľa 
pohodlnejšie, než zlomkami). Tak, napríklad, výťažok deštrukcie molekuly vody pod vplyvom γ-
žiarenia je 4,5 molekuly (100 eV)-1 alebo 0,045 molekuly (1 eV)-1. Pri klasifikácii ku 100 eV sa zmenšil 
počet číslic, a tým klesol počet chýb pri prepočtoch. Hodnoty energetických výťažkov sú označené 
veľkým latinským písmenom G. Hodnoty energetických výťažkov v rôznych sústavách pod vplyvom 
rôznych energetických prostriedkov sú veľmi rôznorodé, tieto môžu predstavovať od milióntin molekúl 
na 100 eV, napríklad na premenách v tuhých látkach, až do miliónov molekúl na 100 eV v reťazových 
procesoch. Obvykle záznam energetického výťažku sa vykonáva nasledujúcim spôsobom: výťažok 
deštrukcie molekúl vody pôsobením γ-žiarenia je G(-H2O) = 4,5 molekuly (100 eV)-1. Prítomnosť 
spoločnej energetickej jednotky pre všetky odbory CHVE nám umožní porovnať energetické procesy 
pod vplyvom rôznych energetických faktorov. Rovnaká jednotka môže byť v zásade použitá pre 
porovnanie CHVE a tepelných procesov. Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti sa radiačno-
chemické výťažky už vyjadrujú v sústave SI ako µmol J-1 (1 molekula (100 eV)-1 = 0.10365 µmol J-1). 
 
Základné výskumné metódy CHVE 

Samozrejme, CHVE využíva celý arzenál výskumných metód používaných v chémii, chemické 
i fyzikálne (Pikaev, 1985; Eksperimentaľnyje…, 2009). Avšak, okrem toho, tri zo svojich vlastných 
výskumných metód boli vyvinuté v CHVE: Metóda lapačov (akceptorov) (Zubarev, 1984; 
Radiation…, 2001), zmrazenie a impulzná metóda (Pikaev, 1965; Pikaev A. K., a i., 1980). Keď 
pôsobia energetické faktory na prostredie vzniká v nich súčasne niekoľko typov medziproduktov 
vysokoaktívnych častíc. V konvenčných tepelných procesoch rýchlosť ich vzniku je nízka a vysoká 
reaktivita výrazne znižuje koncentráciu týchto častíc, ktorá je pod hranicou citlivosti bežných 
analytických techník, vrátane fyzikálnych a chemických. S cieľom získať informácie o častici, je 
potrebné skúmať zloženie konečného produktu. Ale bilančné rovnice spájajúce konečné produkty 
s medziproduktom, poskytujú informácie len o chemickom zložení intermediátnych častíc, ale nie 
o ich konkrétnej forme (jeden a rovnaký konečný produkt môže vznikať z rôznych chemických 
druhov). Preto bola použitá metóda porúch systému. Zavádza sa látka, ktorá poskytuje ďalšie 
produkty ako pôvodný systém ako taký, ktorý vypovedá o vlastnostiach prekurzorov konečných 
produktov transformácie systému. Takáto látka sa nazýva akceptor. Môže ich byť niekoľko typov. 
Akceptory sa často používajú pri stanovení výťažkov intermediátnych častíc (Spin…, 1976; 
Metod…, 1986). Pre toto študujú závislosť konverzie akceptora od jeho koncentrácie. Najbežnejšie 
sa používajú konkurujúce lapače, umožňujúce získať metódou stacionárnej koncentrácie 
(Bugaenko a i., 1971) relatívnu rýchlostnú konštantu reakcie akýchkoľvek intermediátnych častíc 
s dvomi rôznymi akceptormi (samotná východzia látka v tomto prípade môže byť jedným 
z akceptorov intermediátnych častíc). Pre získanie relatívnej reaktivity skúma sa závislosť výťažku 
konverzie akceptora od pomeru koncentrácie oboch akceptorov. Používajú sa špecifické akceptory, 
ktoré reagujú len s určitými intermediátnymi časticami (napríklad vo fotochémii možno vybrať 
akceptory, ktoré reagujú iba s singletovo excitovanými stavmi, alebo len tripletovo excitovanými 
molekulami). Väčšina akceptorov nie sú charakteristické, tj neposkytujú informácie 
("nepamätajú"), o tom, s akým druhom častíc, tieto lapače reagovali, okrem informácie o triede 
častíc (radikál, elektronicky excitovanej molekuly, ióny). Ale existuje jedna trieda lapačov 
(spinových pascí), zachytávajúcich radikály a zachytávajúcich informácie o adovanom radikále, 
ktorá môže byť získaná metódou EPR (Zubarev, 1984; Buettner, 1987). Samozrejme, ak nie je 
adovaný radikál veľmi dlhý (nie viac ako 5-6 atómov). Metóda akceptorov v zásade môže byť 
použitá v rovnovážnej chémii, ak sa predpokladá, že proces prebieha cez vysoko reaktívne 
intermediátne častice. Pre štúdium nestabilných intermediátnych častíc použili metódu zmrazenia 
(Cradock a i., 1975; Sergeev a i.,1978; Matrix…, 1981.), ktorú, bohužiaľ, nie je možné použiť 
v tepelnej chémii. Niektoré z energetických faktorov sú dostatočne prenikajúce častice. Fyzikálne  
a fyzikálno-chemické štádiá procesu CHVE môžu prebiehať pri akejkoľvek teplote. Ak sa sústava 
ochladí na nízku teplotu (teraz sa pracuje aj pri niekoľkých stupňoch Kelvina) a látka je vystavená 
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pôsobeniu energetického faktora s vysokou prenikavou silou a vytvorí v ňom dostatočne vysokú 
(dostatočnú pre metódu fyzikálneho merania), koncentráciu niektorých stabilných pri nízkej 
teplote, ale nestabilné (citlivé) pri zvýšenej teplote častice. Ďalej táto úloha môže byť študovaná 
rôznymi fyzikálno-chemickými metódami (EPR (Pšežeckij a i.,1972), spin-echo EPR variantom 
(Applications…, 2014; EPR…, 2004), optickou spektroskopiou (Milinchuk, 1989; Rabek, 1982) 
atď). Tiež možno študovať účinky niektorých faktorov (teplo, svetlo, elektrických a magnetických 
polí, atď) na intermediátne častice (Salikhov, 1984). 
 Korunou výskumných metód CHVE je impulzná technika (Pikaev, 1980; The Study…, 
1982; Pulse…, 1991). Tá je založená na skutočnosti, že pri použití také energetické činidlá, ako 
elektróny, urýchlené ióny, svetlo, mechanickú energiu, môžeme zaviesť do látky s vysokým 
merným energetickým výkonom, vytvárajúc v látke, vysokú koncentráciu intermediátnych častíc, 
ktoré pri použití vysokorýchlostných fyzikálno-chemických metód ich možno pozorovať. 
Vytvorenie mikrosekundovej techniky impulznej rádiolýzy s registráciou spektrier krátkotrvajúcich 
častíc umožnilo znovu objaviť solvatované elektróny, ktoré ako prvý objavil Kraus (1908)  
na začiatku minulého storočia, stacionárnymi metódami výskumu v roztokoch alkalických kovov  
v amoniaku a amínov. Vtedy chemici si mysleli, že to bola "zvláštna" častica, ktorá sa nachádza  
vo veľmi zriedkavých sústavách. Názory sa zmenili v dôsledku štúdia radiačnej chémie vody 
a vodných roztokov. Predpoklad o vzniku solvatovaných elektrónov vyslovili najprv pri rádiolýze 
vodných roztokov na základe štúdia chemických vlastností jedného z redukčných činidiel (v týchto 
štúdiách bola použitá metóda akceptorov), a po práci Boaga a Harta (1962) štúdie elektrónov ako 
chemickej častice (solvatovaných elektrónov, kvazivoľných elektrónov, F-centier v iónových 
kryštáloch, stabilné elektrónové epitermálne elektróny) sa začali veľmi intenzívne. Ukázalo sa, že 
tieto častice sú produkované pôsobením rôznych energetických látok v kvapalných, tuhých 
a plynných sústavách (Hart, 1970; Pikaev, 1969; 1986). Prakticky súčasne s impulznou rádiolýzou 
(tzv. účinok ionizujúceho žiarenia) sa objavila technika zábleskovej (impulznej) fotolýzy (Porter, 
1963). Vývoj technológie urýchľovačov elektrónov umožnil prejsť k nanosekundovému  
a pikosekundovému rozsahu ako spôsobu záznamu optickou spektroskopiou, luminiscenciou, 
rozptylom svetla, meraním vodivosti, EPR. V pikosekundovom rozsahu bola získaná informácia 
o predsolvatovanom elektróne, pozorovanie ktorého donedávna nebolo možné (Hunt a i., 1967). 
Týmito metódami sa podarilo zistiť vlastnosti mnohých intermediátnych častíc, vrátane biologicky 
významných molekúl (Bensasson a i., 1983). MozumdeR a Magee (1975) nazvali lokálny čas 10-12 
s pikosekundovou bariérou, na ktorej sa stretávajú teoretické predstavy o prvotných procesoch 
s interpretáciami najskorších radiačne-chemických pozorovaní. Kritériom prijateľnosti koncepcie je 
primeraná spojitosť s druhou stranou bariéry. Teoretické predstavy o vývoji procesov 
v subpikosekundovej oblasti vypracovali viacerí autori, medzi nimi Bednář (1983, 1990) a Bjakov 
s Ničiporovom (1985). 
 Ďalším krokom vo vývoji impulznej techniky bolo použitie laserov. Farebné lasery viedli 
k časovému rozlíšeniu 100 fs – 0,1 ps (Ultrashort…, 1977), ktoré umožnili pozorovať také 
ultrarýchle procesy, ako je vznik solvatovaných elektrónov (doba jeho vzniku ≈250 fs (Pikaev, 
1990)). Nepochybne, impulzná technika umožnila ešte viac pochopiť nerovnovážne štádiá CHVE - 
fyzikálneho a fyzikálno-chemického. Možno predpokladať, že využite röntgenových laserov 
v impulznej rádiolýze umožní dosiahnuť subpikosekundové rozlíšenie. Jedným z takých projektov 
je vybudovanie laserového pracoviska ELI-Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy (Přeček a i., 
2013), ktoré bude jedným z pilierov projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), v rámci ktorého 
sa pripravuje aplikácia synchronizovaných ultrakrátkych čerpacích a detekčných pulzov pre 
štúdium veľmi rýchlych reakcií sprevádzajúcich interakciu látky s ionizujúcim žiarením. 
Ultrakrátke (rádovo desiatky femtosekund) a vysokoenergetické (až rádovo jednotky joulov) 
laserové pulzy budú využité na generovanie vysoko intenzívnych pulzov röntgenových zväzkov 
a urýchlených nabitých častíc. Tieto pulzné sekundárne zdroje žiarenia potom bude možné využiť 
na iniciovanie radiačne-chemických zmien v terčových vzorkách. S využitím veľmi presne 
synchronizovaných detekčných pulzov svetela bude možné využiť metódy časovo rozlíšenej 
absorpčnej spektrometrie a stimulovanej Ramanovej spektrometrie na skúmanie skorého sub-
pikosekundového štádia radiačne-chemických zmien, ktoré zatiaľ nebolo prístupné 
experimentálnemu skúmaniu. 
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Moderné laserové zdroje s vysokým výkonom (až 10 PW), akými bude disponovať aj 
pripravované laserové stredisko ELI Beamlines, sú využiteľné na generovanie niekoľko rôznych 
druhov impulzného ionizujúceho žiarenia (mäkkého i tvrdého röntgenového žiarenia, urýchlených 
elektrónov, protónov alebo prípadne aj ťažších iónov (ELI…). Na štúdium impulznej rádiolýzy 
s veľmi vysokým časovým rozlíšením majú nové laserom budené zdroje žiarenia v porovnaní  
s klasickými urýchľovačmi dve hlavné výhody: 

(a) krátku dobu trvania čerpacieho pulzu žiarenia (~10-13 – 10-14) s;  
(b) takmer dokonalú synchronizáciu časového prekryvu pulzu žiarenia a sondujúceho 

laserového pulzu. 
Vývoj techniky impulznej rádiolýzy umožnil pristúpiť k systematickému stanoveniu 

kinetických a ďalších fyzikálno-chemických vlastností nestabilných častíc a tiež vytvorenie 
príslušných databáz konštánt (Buxton, 1988). Bez preháňania môžeme povedať, že väčšina 
dostupných rýchlostných konštánt reakcií vysoko reaktívnych radikálov v kondenzovanej fáze boli 
získané pulznou rádiolýzou. Hodnoty rýchlostných konštánt reakcií hydratovaných elektrónov, 
•OH radikálov a atómov vodíka sú uvedené v práci (Pikaev a i., 1967; Pikaev a i., 1982), 
peroxylových radikálov RO2

• (NETA a i., 1990), O2
-, RO2

-, anorganických radikálov (NETA a i., 
1986), iónov kovov v neobvyklom valenčnom stave - v práci Buxtona, 1978. 

Bolo by možné uviesť ešte mnoho príkladov aj z iných oblastí CHVE, avšak rozsah článku to 
neumožňuje. Možno upozorniť na potrebu rozvoja ultrazvukovej a mikrovlnnej spektroskopie. 
Látka "piští" v týchto oblastiach pri fyzikálnych a chemických premenách (Buxton, 1978; Byrin 
a i., 1980), tj, poskytuje informácie o prebiehajúcich procesoch (Sinicyn a i.,1998), stačí pochopiť, 
čo a prečo je to "pískanie" a ako to využiť. Jedným z príkladov je sonoluminiscencia (Margulis, 
1986). 
 
„ Vzájomná spolupráca" rôznych odborov CHVE 

Porovnanie účinkov v rôznych energetických účinkov poskytuje ďalšie informácie (o povahe 
fyzikálnych a chemických procesov, ktoré prebiehajú počas tohto pôsobenia, ako aj o vlastnostiach 
látky, ktoré sú získané v krátkej dobe kým sa nachádzajú energetickom poli), ktoré nie je možné 
získať inými prostriedkami. Bohužiaľ, porovnávaniu účinkov rôznych druhov energie je venovaná 
malá pozornosť, pretože procesy CHVE sú veľmi zložité. Uvedieme len tri príklady vzájomného 
obohacovania oblastí CHVE. 

Je známe, že keď dôjde ku kontaktu pozitrónu s prostredím vzniká "nový" atóm – pseudoatóm 
pozitrónium. Obvyklý model pozostáva v tom, že on vzniká na úkor odtrhnutia z molekuly 
prostredia spomaleným pozitrónom (Goľdanskij, 1968). Porovnanie vplyvu rôznych akceptorov na 
procesy tvorby pozitrónu a molekulového vodíka pri rádiolýzy ukázalo, že pozitrón (Byakov a i., 
1996), ako aj molekulový vodík (Borisova a i., 1981) vznikajú v reakcii rekombinácie "diery" a 
predsolvatovaného kvazivoľného elektrónu (samotný pozitrón pôsobí ako "diera"). 
Predsolvatizované kvázivoľné elektróny sa taktiež podieľajú na tvorbe miónia (Byakov a i., 1996) 
a obnove produktov premeny Mössbauerových atómov (Perfiliev a i., 1976). 

Nasledujúci príklad je z mechanochémie. V nej začali používať predstavy o tvorbe pri 
mechanickým pôsobení medziuzlových atómov, ktoré boli vyvinuté v radiačnej fyzike a chémii 
iónových kryštáloch (Butyagin, 1998). 

Ako posledný príklad uvedieme podobnosť procesov prebiehajúcich v kavitačných bublinách, 
vznikajúcich v dôsledku pôsobenia ultrazvuku (Rassokhin a i., 1995), alebo mikrovýboja na 
ventilovej anóde (Bugaenko a i., 1995) vo vodných roztokoch metanolu. V obidvoch prípadoch 
prebieha plazmochemický rozpad alkoholu v zóne kavitačnej bubliny v dôsledku vysokej teploty 
v nej, okrem toho v blízkosti steny vystupujú do objemu roztoku radikály. V hraničnej vrstve pri 
stene dochádza k analogickým účinkom ako prebiehajú pri pôsobení ionizujúceho žiarenia 
(Bakovec a i., 1991). Tieto podobné vlastnosti sú prekvapujúce, pretože veľkosť plynných bublín 
pôsobením ultrazvuku je rádovo mikrometre, zatiaľ čo v prípade mikrovýboja rádovo milimetre, 
takže podmienky ochladenia a prenosu molekúl z kvapalnej fázy sú kvantitatívne veľmi odlišné. 
Zdá sa, že prechod rozpustenej látky (v tomto prípade metanolu) do plynnej fázy, v dôsledku svojej 
väčšej tepelnej kapacity, než má voda, spôsobuje zvýšenie teploty v bubline. Pri izbovej teplote, 
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v čistom metanole nevzniká ultrazvuková kavitácia a neprebieha žiadny výboj na ventilovej 
elektróde. Avšak v prípade, ak znížime teplotu, to ultrazvukovú kavitáciu možno pozorovať aj 
v čistom metanole (Rassokhin a i., 1995). 
 
Procesy chémie vysokých energií v prírode 
Pozrime sa na úlohu procesov, ktoré patria do CHVE uskutočňujúce sa v prírode. V nej aktívne 
pôsobí hneď niekoľko energetických faktorov. Naším hlavným zdrojom energie sú jadrové reakcie 
prebiehajúce v strede Slnka. To emituje silný prúd slnečného svetla (IČ, VIS, UV a VUV), slnečné 
kozmické žiarenie a slnečný vietor. Celkový tok energie zo Slnka, ktorý poskytuje život na Zemi, 
je 1348,3 W/m2,3 a celková energia dopadajúca na Zem predstavuje 2⋅1011 MW (KOPP a i., 2011). 
Tento tok energie je dostatočný na zabezpečenie života od južného pólu po severný. Tvrdá zložka 
slnečného žiarenia (ionizujúca), je absorbovaná v ionosfére a v ozónovej vrstve v spodnej časti 
atmosféry (tvrdé ultrafialové žiarenie). Mäkké ultrafialové a viditeľné svetlo poskytuje nielen teplo 
na zemskom povrchu, ale aj vďaka existencie flóry asimiláciu chlorofylom červenej zložky 
slnečného žiarenia. Tento proces poskytuje našej planéte kyslík a eliminuje vznikajúci "zbytočný" 
oxid uhličitý. No, a raz je zaistená flóra, to zabezpečená je aj fauna, to znamená, aj existenciu 
ľudstva. 

Galaktické (GKŽ) a solárne (SKŽ) kozmické žiarenie predstavujú prevažne jadrá atómu vodíka 
s malým množstvom jadier iných prvkov (Kosmičeskie…, 1990). Častice GKŽ majú obrovskú 
energiu (až do 1010 GeV) a tak ľahko prenikajú cez celú atmosféru, a dokonca aj cez hrubú vrstvu 
Zeme. Ale toto žiarenie je slabé (4 častice⋅cm-2⋅s-1), takže môžu vzniknúť iba nepatrné účinky  
od GKŽ. SKŽ má nižšiu energiu ako GKŽ, a je úplne pohltené zemskou atmosférou spolu  
so slnečným vetrom vznikajúcim zo slnečných erupcií. Celková dávka ionizujúceho žiarenia  
na zemskom povrchu v dôsledku GKŽ a prírodnej rádioaktivity je asi 1 mSv/rok (alebo 1 µJ/rok. 
Jedná sa o dávky sústavného pôsobenia, pri ktorých vznikol život na Zemi. Ale existuje ďalšia 
zóna okolo Zeme – tzv. tri (NASA's…,2013) Van Allenove radiačné pásy (Stern a i., 2001). 
Nachádzajú sa v rovine ekliptiky vo vzdialenosti zhruba od 500 km nad zemským povrchem  
do vzdialenosti asi 58 000 km. Táto zóna zahŕňa elektróny s energiou (0,04 – 1,00) MeV a protóny 
o energii (10 – 700) MeV, ktoré sa pohybujú v asymetrických kruhových dráhach. Táto zóna nie je 
vhodná pre pobyt človeka v nich, preto v blízkosti Zeme je v súčasnej dobe možné pohybovať sa 
len na nízkej obežnej dráhe (do 500 km). Existuje ďalší dôležitý energetický faktor v atmosfére, sú 
to mikrometeority. Tieto bombardujú povrch kozmickej lode, ktorý sústavne podlieha deštrukcii. 

Podľa všetkého, ionizujúce žiarenie spolu s ultrafialovým svetlom a elektrickými výbojmi sú 
jedným z faktorov, ktoré viedli k vzniku života na Zemi. Veľmi jednoduché experimenty ukazujú, 
že pri pôsobení niektorého z týchto faktorov na vodný roztok amoniaku, vzduchu, sírovodíka, alebo 
zmes ich plynov vždy vznikajú nielen aminokyseliny, ale aj zložitejšie organické látky, ako sú 
biologicky významné peptidy. Okrem toho ionizujúce žiarenie (Huang a i., 2003) alebo 
ultrafialové svetlo (Hockberger, 2002) [74] predstavujú mutagénny faktor, tj. faktor spôsobujúci 
spolu s pôsobením určitých chemických látok, vznik nových druhov rastlín a živočíchov. Existujú 
hypotézy i experimenty, ktoré poukazujú na to, že fotochemické (Björn a i., 2015) 
a radiačnochemické procesy boli iniciátormi vzniku života na Zemi (Zagórski, 2003; 2007, 2009). 

Z hľadiska zložitosti a dokonalosti fotochemických procesov prebiehajúcich v prírode za 
najvýznamnejšie autor považuje fotosyntézu (prebiehajúcu v zelených rastlinách 
a cyanobaktériách) (Govindjee a i., 2006; Blankenship, (2014; Nelson a i., 2005a) a zrakový vnem 
(Smith, 2002. Nelson a i., 2005b), ktoré sú založené na postupnosti fotochemických 
a fotobiologických procesov. Zaujímavé je na tom predovšetkým dokonalosť a efektívnosť týchto 
systémov, ktoré sa u rastlín a živočíchov vyvinuli počas evolúcie života na Zemi. 

                                                           
3
 Tzv. solárna konštanta (1348,3 W/m2) je energie od Slnka, za jednotku času, dopadajúca na jednotku 

plochy kolmej ku smeru šírenia žiarenia, pri priemernej vzdialenosti Slnka od Zeme (149,6 × 106 km), 
mimo zemskej atmosféry. Na Zemský povrch dopadne maximálne 1100 W/m2. Jedná sa však stále iba 
o kolmé plochy na smer toku. 
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Okrem svetla a ionizujúceho žiarenia, dôležitým faktorom sú atmosférické elektrostatické 
výboje (blesky), ktoré predstavujú bezelektródové vnútrooblačné (lineárne) a pozemné (lineárne 
a guľové) elektrické výboje. Keď sa začne blesk vyvíjať, dosiahne ionizované stredné pásmo jeho 
kanála v priebehu niekoľkých tisícin sekundy teplotu až 33 000 °K, aktuálne hodnoty intenzity 
prúdu dosahujú hodnoty tisícky ampér. Samozrejme, že vznikajúca plazma v týchto elektrických 
výbojoch významne ovplyvňuje chemické zloženie atmosféry, iniciujúc procesy oxidácie 
a redukcie, syntézu a degradáciu rôznych molekúl. Ale v atmosfére vplýva nielen ionizujúce 
žiarenie, svetlo a elektrické výboje. Na zemskom povrchu a v podzemí prírodná rádioaktivita 
spôsobuje rádiolýzu podzemných vôd (zdanlivo dávka z prírodnej rádioaktivity je malá, ale počas 
celej doby svojho pôsobenia), radiačnú koróziu rôznych minerálov (napríklad vznik 
pleistochroických kruhov), podieľa sa na vzniku ropy, zemného plynu a uhlia. Dostatočne prísny 
model vytvorený na základe analýzy veľkého množstva materiálu, viedol k nasledujúcemu výrazu 
pre stupeň metamorfózy uhlia: 

�� �1 − ����  ∙ � �
1 − � = 1,85 ∙ √�� ∙ √� ∙ ������ �⁄  

kde C a C0 sú koncentrácie uhlíka v zdroji uhlíka a organických látok, t - čas v Mr, T - absolútna 
teplota. Tento model berie do úvahy prínos tepla (T) a radiačnej zložky. Dávková rýchlosť U je 
vyjadrená v množstve 1 mg uránu na kg materiálu (všetky druhy uhlia obsahujú určité množstvo 
uránu).4 Výpočty ukazujú, že bez účasti ionizujúceho žiarenia ťažené uhlie nemohlo dosiahnuť 
pozorovaný stupeň metamorfózy. 

Existujú ďalšie dva významné energetické faktory pôsobiace na Zemi – zemetrasenia 
a vulkanická činnosť. Bohužiaľ, vplyv týchto faktorov je deštruktívny. Ale nedá sa nič robiť – 
musíme ich pozorovať a snažiť sa ich predpovedať. Je zaujímavé, že posuny podzemných hmôt sú 
sprevádzané vyžarovaním v rozsahu ultrazvukových a rádiových vĺn. Takže tieto pohyby môžu byť 
monitorované. 

V tomto článku je výklad predstáv o všeobecnej chemickej disciplíne „Chémia vysokých 
energií“ ("High Energy Chemistry"), ktoré predstavujú základ povinných prednášok (Radiačná 
chémia a dozimetria) a voliteľného predmetu CHVE (časti fotochémia, plazmochémia 
a sonochémia) vyučovaných pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia na Katedre 
jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto úvahy sú 
rozšírením myšlienok diskutovaných v knihách (Bugaenko a i., 1988) a (Kuruc, 2011). 

A aký je súčasný stav vývoja CHVE vo svete, v Českej republike (ČR) a v Slovenskej 
republike (SR)? Hoci autor v rokoch 1973 – 1978 študoval a pracoval v oblasti fotosyntézy 
organických zlúčenín (Kuruc, 1975, 1978), o vzniku CHVE nemal ani poňatia. Dozvedel som sa 
o CHVE po nástupe do zamestnania (CHÚ UK) v roku 1979, kedy som navrhol, aby na našej 
katedre pre našich študentov boli prednášky CHVE (radiačná chémia sa prednášala tradične  
od vzniku KJCH). Vedúci KJCH profesor Fedor Macášek návrh uvítal a po odslúžení si povinnej 
vojenskej služby od roku 1981 prebiehajú prednášky CHVE (ako prvé vo svete!) – doteraz 
(Študijný…, 2008). Ďalšie takáto prednášky vznikli v 1990-ych rokoch na Moskovskej štátnej 
univerzite (MŠU), ktoré prednášal jeden zo zakladateľov CHVE – profesor L. T. Bugaenko 
(Professor…, 2000). Na MŠU a Ruskej akadémie vied (RAV) vznikol vedecký odbor 02.00.09 – 
chémia vysokých energií, dizertácie sa obhajujú vo Vedeckej rade D.501.001.90, predsedom ktorej 
je akademik V. V. Lunin (Pasporta…). Špecializácia CHVE je aj na Ústave fyzikálnej chémii 
i elektrochémie A. N. Frumkina RAV (Speciaľnosť „Chimija…). Na MŠU existuje Laboratórium 
CHVE (ktoré v roku 1953 pôvodne vzniklo ako Laboratórium radiačnej chémie – vedúcim profesor 
Vladimir I. Feľdman) (VASILJEV, 2010). Na Ruskej Mendelejevovej Univerzite chemickej 
technológie existuje Katedra chémie vysokých energií a rádioekológie, ktorá pôvodne vznikla 
v roku 1949, súčasný názov má od roku 2002 (vedúcim katedry je docent E. P. Magomebekov) 
(Kafedra…). Na Chemickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity je špecializácia CHVE 
(Speciaľnosť Chimija…). 

                                                           
4 Vo svete 238U a 232Th dosahujú mernú aktivitu v priemere 20 Bq/kg a 40K - 50 Bq/kg. Ak sa v ložisku 

uhlia vyskytuje uránová anomália, variácie mernej aktivity predstavujú (3,6–8,4)⋅104 Bq kg-1 
(OVSEJČUK a i., 2013; KURUC, 1998). 
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Pokiaľ je autorovi známe, ani v ČR, ani v SR neexistuje špecializované pracovisko s názvom 
CHVE. Napriek tomu v obidvoch štátoch existuje niekoľko pracovísk zaoberajúcich sa 
jednotlivými vedeckými disciplínami, ktoré patria do CHVE. K nim patrí Katedra jaderné chemie 
(Centrum pro radiochemii a radiační chemii), FJFI ČVUT v Prahe (radiačná chémia) (vedúci 
profesor Jan John). V ČR existuje niekoľko pracovísk, zaoberajúcich sa fotochémiou, laserovu 
chémiou, plazmochémiou i sonochémiou. Dňa 23. apríla 2008 bola podpísaná zakladateľská 
zmluva záujmového združenia právnických osôb Institut aplikovaných věd, z. s. p. o. (První…, 
2008), na ktorom sa malo zúčastniť desať ústavov Akademie věd ČR a ČVUT Praha, kde sa mali 
riešiť projekty z oblasti CHVE. Jeho vývoj bol však závislý od získania financií z fondov EU, 
konkrétne z programu pre Prahu „Konkurenceschopnost“. Prostriedky na vlastnú výstavbu budovy 
boli odhadované na 350 – 400 miliónov českých korún (asi 13 – 15 mil. Eur), ďalších zhruba 400 
miliónov korún malo ísť na technologické zariadenia (Sídlo…). Projekt však nebol realizovaný 
zrejme pre nedostatok finančných prostriedkov. 

V SR tiež existuje niekoľko pracovísk zaoberajúcich sa CHVE. K nim patrí Katedra jadrovej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KJCH PriF UK – radiačná 
chémia a fotochémia), Katedra organickej chémie a Katedra fyzikálnej chémie a teoretickej chémie 
PriF UK, kde sa študujú fotochémia, laserová chémia, hmotnostná spektrometria sekundárnych 
iónov a iné. K iným významný pracoviskám CHVE patria Medzinárodné laserové centrum 
v Bratislave (Medzinárodné…), BIONT, a. s. v Bratislave (BIONT…), Ústav výskumu 
progresívnych technológií na Materiálovotechnologickej fakulte na Slovenskej technologickej 
univerzite so sídlom v Trnave (Ústav…), a Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov 
(UCEA) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Trenčíne (UCEA…). 
Výskum v oblasti fotochémie sa realizuje aj na Ústave polymérov SAV, Chemickom ústave SAV 
a na Fakulte chémie a potravinárskej technológie STU v Bratislave ako aj na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

O rozsahu CHVE ako vednej disciplíny a jej príbuzných vedeckých a technických odboroch ako 
aj aplikáciách vo vede, medicíne a technike svedčí koncepcia „Kvantovo-zväzkové inžinierstvo“ 
(Quantum Beam Engineering), ktorú navrhol japonský vedec NAKAZAWA (1992), a nový časopis 
Quantum Beam Science, ktorý začali vydávať od roku 2017 (Quantum…). 

Je zrejmé, že niektoré tu vyslovené ustanovenia budú kritizované, čo možno privítať, pretože 
vývoj predstáv o obsahu vednej disciplíny si vyžaduje dôkladnú diskusiu. Autor ďakuje všetkým, 
ktorí sa vyslovia o vyššie uvedených aspektoch CHVE v tomto článku. 
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