                                               
     عنوان : تولید فسفر به روش کوره

             فسفر عنصری حیاتی وضروری درموجودات زنده به ویژه انسان می باشد. 
این عنصر به صورت سنگ های فسفر که آپاتیت نامیده می شود در پوسته ی  زمین یافت می شود.این سنگ ها دارای ناخالصی های زیادی می باشد وتنها در صدی از آن ها فسفر می باشد وانسان برای آنکه بتواند از این فسفر استفاده کند روشهای زیادی به کار برده است دو روش کلی که در حال حاضر  مورد استفاده قرار می گیرد :
1- روش تر
2- روش خشک یا روش کوره
روش تر:
در این روش سنگ آپاتیت با سولفوریک اسید ترکیب شده و محصول نهایی فسفریک اسید که اصلی ترین ترکیب فسفر است به وجود می آید.اما انسان به دنبال روشی برای تهیه ی فسفر عنصری خالص بوده است که از روشی به نام روش خشک تهیه می شود.
روش خشک :
در این روش از کوره های مخصوصی از جنس فولاد استفاده می شود که محفظه داخلی آن از کربن  پوشیده شده است.این کوره دارای سه الکترود بزرگ می باشد که به وسیله ی جریان بالای الکتریکی حرارت داده می شود و دمای آن به حدود1500 درجه ی سانتی گراد می رسد.
در این روش سنگ های فسفر با کک  ترکیب می شود و فسفر سفید وکربن مونوکسید را به وجود می آورد که هر دو به صورت گازی می باشد و از بالای کوره خارج می شود قسمت بالای کوره به محفظه های حاوی آب متصل است که فسفر سفید را به آنها منتقل می کنند تا فسفر را در زیر آب نگهدارند و از ترکیب شدن این عنصر با اکسیژن و ایجاد احتراق جلوگیری کنند،مونوکسید کربن نیز پس از خروج ازکوره یا با اکسیژن هوا ترکیب شده وبه صورت CO2 وارد هوامی شود یا دوباره به کوره باز می گردد تا در عمل احیا از آن استفاده شود.
به جز فسفر سفید وCO محصولات جانبی فروفسفر وسیلیکات نیز از این کوره ها به دست می آید، این دو ترکیب هر دو به صورت جامد می باشند و در کف کوره جمع می شوند.وزن این دو ترکیب با یکدیگر متفاوت می باشد.
فرو فسفر بسیار سنگین تر از سیلیکات می باشد ودر زیر سیلیکات قرار می گیرد،برای جدا کردن این دو از یکدیگر با باز کردن دریچه ی زیرین کوره ابتدا فروفسفر وبعد سیلیکات را جدا می کنند.
فسفر دارای چندین آلوتروپی است.علاوه بر فسفر سفید؛فسفر قرمز،فسفر بنفش و فسفر سیاه نیز جز این گروه می باشند.فسفر قرمز براثر حرارت 280 درجه سانتی گراد روی فسفر سفید وفسفر بنفش بر اثرحرارت 550 درجه سلسیوس روی همین فسفر به دست می آید.فسفر سیاه هم براثرایجاد فشار حدود 7 1اتمسفر روی فسفر سفید حاصل می شود.            


