
 

Fosforzuur  

Formule H3PO4 

 

 
Naam  Fosforzuur (of triwaterstoffosfaat) 

Stofklasse Anorganische zuren 

Bereiding Fosforzuur wordt bereid door fosfaatertsen (hoofdzakelijk calciumfosfaat) te 
laten reageren met zwavelzuur: Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4  2 H3PO4 + 3 CaSO4 
 

Een andere methode leunt aan bij het Oddaprocedé. 

In dit proces wordt er salpeterzuur gebruikt om 
het fosfaaterts om te zetten in fosforzuur en calciumnitraat: Ca3(PO4)2 + 6 
HNO3  2 H3PO4 + 3 Ca(NO3)2  

 
Het calciumnitraat kan deels worden verwijderd door afkoeling en 
kristallisatie. Het restant kan dan nog worden verwijderd met 
ammoniumsulfaat of zwavelzuur. 
 
Een alternatieve methode is  de exotherme reactie tussen difosforpenta-
oxide en water: P2O5 + 3 H2O  2 H3PO4 



 

 

Geschiedenis Fosforzuur werd ontdekt in 1770 door K. W. Scheele en J. G. Gahn in het as 
van beenderen. Scheele isoleerde later de fosfor uit het botas (1774).  

  
 
Later (1777) ontdekte Scheele dat hij fosforzuur kon verkrijgen door 
inwerking van salpeterzuur op fosfor . 
 
In 1832, was Lawes begonnen zich te interesseren in het kweken van 
verschillende medicinale planten op de Rothamsted landgoederen, die hij na 
de dood van zijn vader erfde in 1822.  
In 1837 begon hij te experimenteren met de effecten van verschillende 
meststoffen op planten die groeien in potten, een jaar of twee later werden 
zijn experimenten uitgebreid naar gewassen in het veld.  
Een rechtstreeks gevolg was dat hij in 1842 een patent had op mest gevormd 
door de behandeling van fosfaat met zwavelzuur, en gaf daarmee de 

aanstoot tot de kunstmestindustrie.  
In het volgende succesvolle jaar meldde hij de hulp die hij kreeg van Joseph 
Henry Gilbert, met wie hij al meer dan een halve eeuw bezig was met het 
verzorgen van planten en dieren tijdens de experimenten. Zo werd 
Rothamsted beroemd voor de wereld van wetenschappelijke landbouwers. 
 
De eerste interesse in de productie van fosforzuur voor meststoffen 
waarschijnlijk lijkt van belangrijke boek Justus von Liebig, getiteld 



 

“Organische Chemie in de toepassing ervan op landbouw en Fysiologie” 

(1840).   
In dit boek verklaard Liebig dat het onoplosbare fosfaat aanwezig in botten 
en ruw fosfaat door behandeling met zwavelzuur, kan worden omgezet in 
een vorm die diende als voedingsbodem voor het kweken van planten . 
 

Toepassingen  Fosforzuur wordt voornamelijk gebruikt in de productie van kunstmest, 
in detergenten, en in kleine hoeveelheden in frisdranken, zoals cola. 

   
 http://nl.processindustryinformer.com/latest-news/pumps-and-
pumping/pumping-phosphoric-acid  

http://nl.processindustryinformer.com/latest-news/pumps-and-pumping/pumping-phosphoric-acid
http://nl.processindustryinformer.com/latest-news/pumps-and-pumping/pumping-phosphoric-acid


 

 
Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel 
overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in 
DNA, RNA en ATP). 

Synthese van waterstofhalogeniden uit 
natriumzouten: 
 
Waterstofchloride: NaCl + H3PO4  NaH2PO4 + HCl 
 
Waterstofbromide: NaBr + H3PO4  NaH2PO4 + HBr 
 
Waterstofbromide: NaI + H3PO4  NaH2PO4 + HI 

Roestverwijderaar:  
Fosforzuur wordt vaak ingezet om roest te verwijderen van 
metaaloppervlakken.  
Fe2O3 + 2 H3PO4  2 Fe2PO4 + 3 H2O 

 
 

 


