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  به نام خدا

  كيك زرد

  امين محرمي پور: تهيه كننده 

خاك معدني  شود در واقع هم شناخته مي (Urania) كه به نام اورانيا (Yellowcake) زرد كيك

 .شود سنگ معدني آن تهيه مي هاي الزم از اورانيوم است كه پس از گذراندن مراحل تصفيه و پردازش

اورانيوم است و بايد  ياني مراحل مختلف تصفيه سنگ معدناين ماده به منزله رسيدن به بخش م تهيه

 .استفاده در بمب اتمي دارد توجه داشت كه برخالف باور رايج فاصله بسيار زيادي براي

طور معمول با آسياب  دست آمده بستگي دارد اما به به روش تهيه كيك زرد كامال به نوع سنگ معدن

قابليت  آيد كه دست مي ن اورانيوم، پودر زبر و زردرنگي بهشيميايي روي سنگ معد هاي كردن و پردازش

اين پودر در دمايي . بود درصد غلظت اكسيد اورانيوم آن خواهد80حل شدن در آب را ندارد و حدود 

  .شود گراد ذوب مي درجه سانتي878معادل دو هزار و 

  روش تهيه كيك زرد

اورانيوم و  شود، پس از آن براي جداسازي يهاي مخصوصي خرد و آسياب م سنگ معدن با دستگاه ابتدا

خوابانند؛  آلكاالين و يا پراكسيد مي باالبردن خلوص خاك سنگ، آن را در حمامي از اسيد سولفوريك،

 .شود تر انجام مي خالص دست آوردن اورانيوم اين عمل براي به

كيك «كنند و نتيجه آن چيزي خواهد شد كه به  مي دست آمده را خشك و فيلتر سپس محصول به

هاي جديدي براي تهيه اين پودر اورانيوم وجود دارد كه محصول آنها  روش امروزه.معروف است» زرد
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آمده به ميزان  دست اي و سياه نزديك است، در واقع رنگ ماده به آنكه زرد باشد به رنگ قهوه بيش از

 .ي داردها در اين پودر بستگ وجود ناخالصي

سازي سنگ معدن  هاي خالص گردد كه كيفيت روش نهادن اين نام روي اين محصول به گذشته برمي

  .دست آمده، زرد رنگ بود مناسب نبود و ماده به

  دهنده كيك زرد مواد تشكيل

شامل اكسيدهاي اورانيوم با ) درصد وزني70- 90معادل(اصلي كيك زرد بخش

كه  است يدهاست و بقيه آن از ديگر موادي تشكيل شدهو يا ساير اكس U3O8 شيميايي فرمول

 :ترين آنها عبارتند از مهم

كه در صنايع ساخت  (UO2)2(OH)2 يا UO2(OH)2 هيدراكسيد اورانيوم با فرمول شيمايي

اين ماده تشعشع راديواكتيو دارد و بايد با شرايط خاصي نگهداري و  .شود شيشه و سراميك استفاده مي

 .حمل شود

  .است بو با رنگ زرد ليمويي اي بي كه ماده U02S04 ت اورانيوم با فرمول شيمياييسولفا

 




