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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДКРИТИЧНОСТІ
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА І ПІДКРИТИЧНОЇ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ
Розглянуто деякі особливості застосування термінів і визначень станів підкритичності в підкритичній
ядерній установці і ядерному реакторі, а також проведено аналіз таких термінів і положень нормативного
документа «Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки»: ефективний коефіцієнт
розмноження, самопідтримувальна ланцюгова реакція поділу, підкритична ядерна установка. Для коректного
визначення зазначених термінів проаналізовано рівняння кінетики ядерного реактора, з яких випливає, що
стаціонарний нейтронний потік може бути реалізований як у критичному, так і в підкритичному станах
ядерного реактора. При цьому у визначеннях нормативного документа враховується тільки критичний стан
установки, а інші її можливі стаціонарні стани в підкритичному стані не враховуються. На підставі аналізу
рівнянь кінетики ядерної установки пропонується уточнити визначення зазначених термінів із метою внесення
змін до нормативного документа при його черговому перегляді.
Ключові слова: ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів, самопідтримувальна ланцюгова реакція
поділу, підкритична ядерна установка, рівняння кінетики реактора, нейтронний потік.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДКРИТИЧНОСТИ
В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ И ПОДКРИТИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ
Рассмотрены некоторые особенности применения терминов и определений состояния подкритичности в
подкритической ядерной установке и ядерном реакторе, а также проведен анализ соответствующих терминов и
положений нормативного документа «Общие положения безопасности ядерной подкритической установки»:
эффективный коэффициент размножения, самоподдерживающаяся цепная реакция деления, подкритическая
установка. Для корректного определения указанных терминов проанализированы уравнения кинетики ядерного
реактора, из которых следует, что стационарный нейтронный поток может быть реализован как в критическом,
так и в подкритическом состояниях ядерного реактора. При этом в определениях нормативного документа
учитывается только критическое состояние установки, а другие ее возможные стационарные состояния в
«подкритике» не учитываются. На основании анализа уравнений кинетики ядерной установки предлагается
уточнить определения указанных терминов с целью внесения изменений в нормативный документ при его
очередном пересмотре.
Ключевые слова: эффективный коэффициент размножения нейтронов, самоподдерживающаяся цепная
реакция деления, подкритическая ядерная установка, уравнения нейтронной кинетики, нейтронный поток.
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SOME FEATURES IN EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SUBCRITICALITY
IN NUCLEAR REACTOR AND ACCELERATOR DRIVEN SYSTEM

Article is dedicated to the analysis of some terms and definitions of the normative document "General safety
provisions for subcritical nuclear installation." The main attention is given to the discussion of such terms as effective
multiplication factor, self-sustaining fission chain reaction, subcritical nuclear installation. For correct definition of
these terms there should be considered the reactor kinetics equations, from which it follows that the stationary neutron
flux can be realized both in the critical and subcritical reactor. Meanwhile, definitions in the corresponding normative

document take into account only the critical state of the reactor, whereas other stationary states in "subcritical state"
were not properly considered. It is offered "to clarify" corresponding definitions of these terms based on the analysis of
nuclear reactor kinetics equations.
Keywords: effective neutron multiplication factor, self-sustaining fission chain reaction, subcritical nuclear
installation, reactor kinetics equations, neutron flux.
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