اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح
كعكة صفراء تخرج من مكبس ترشيح.

(الصورة من :شركة أورانو)
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اليورانيوم :من االستكشاف إلى االستصالح

ُّ
نض اليورانيوم

ُ
كيف تصنع الكعكة الصفراء
يؤخذ اليورانيوم من األرض ،حيتوي اخلام أو الصخر عادة على حنو  ٪0.1فقط من اليورانيوم.
عندما وبغية استخالص اليورانيوم ،جرت العادة على استخراج اخلام أوال من األرض عن طريق

احلفر َّثم سحقه .وبعد ذلك جيري ترويب اخلام املسحوق يف الماء إلنت�اج مادة طيني�ة لها نفس قوام رمال
ُ
الشاطئ أو مساحيق البشرة بعد خلطها بالماء .وعادة ما تلط هذه المادة الطيني�ة حبامض الكربيتيك
َّ
إلذابة اليورانيوم ،يف حني تتبقى اجلسيمات الصخرية ومعظم املعادن األخرى دون أن تذوب؛ ومن َّثم
ُت َّ
سم باملخلفات.
ِّ
وهناك طريقة أخرى للتعدين َّ
تسم بالنض املوقعي ،وتنطوي على استخراج اليورانيوم مباشرة من
اخلام دون إحداث تغيريات كبرية يف األرض اليت حتتوي على هذا اخلام .ويأيت حنو نصف ما ينتجه العالم
ُّ
اآلن من اليورانيوم من هذا النوع من التعدين .ويجري النض املوقعي عن طريق إضافة حامض أو
ُّ
قلوي ومعه عامل مؤكسد إىل املياه اجلوفيةَّ ،ثم ضخ تلك املياه عرب خام اليورانيوم لتتغلغل فيه وتذيب
ُّ
اليورانيوم .وبعد ذلك ُيضخ املحلول املحتوي على اليورانيوم الذائب إىل السطح ملواصلة معاجلته.

ٌ
وهكذا ينتج عن كليت طريقيت التعدين سائل حيتوي على يورانيوم ذائب .وعند االقتضاء ،جيري تصفية
ِّ
ُ َّ
متبقية عن طريق الرتشيح .وبعد ذلك ُي َّ
ويصفى بالرتشيح،
رسب اليورانيوم من السائل،
أي مخلفات
ُ
ُ َّ
َّثم يفف إلنت�اج ركازة أكسيد اليورانيوم ،وتفظ هذه الركازة بعد ذلك يف براميل .وتكون هذه الركازة يف
شكل مسحوق ذي لون أصفر زاه (ولهذا ُيطلق عليه اسم «الكعكة الصفراء») ،أو أخضر داكن إذا كان
جتفيف املسحوق قد جرى عند درجات حرارة مرتفعة.
ً
وفور االنتهاء من معاجلة الكعكة الصفراء مرة أخرى ،وهو ما ينطوي يف معظم احلاالت أيضا على
إثرائها ،يكون من املمكن استخدامها لصنع وقود نووي .وجميع البلدان اليت جيري فيها تعدين اليورانيوم
َّ
ُ
تنتج الكعكة الصفراء .وال تتسم الكعكة الصفراء إال بنشاط إشعاعي خفيف.

— بقلم لورا غيل
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