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1. CONCEPTE 

L'àcid fluorhídric és un compost químic altament perillós, corrosiu, d'olor aguda i penetrant, 

format per hidrogen i fluor. 

Un dels àcids més perillosos i que cal manipular amb major precaució al laboratori és l'àcid 

fluorhídric (HF). Les solucions de HF són transparents i incolores, amb una densitat similar a 

la de l'aigua. La propietat més extensament coneguda del HF és la d'atacar el vidre. També 

ataca esmalts, ciment, cautxú, cuir, metalls (especialment el ferro), i compostos orgànics. 

 
 

2. EFECTES PERILLOSOS PER A la SALUT 

- Per inhalació de vapors: Irritacions de vies respiratòries. Pot provocar bronquitis 

broncopneumònia, edema pulmonar  

- En contacte amb la pell: cremades. No es descarta: necrosi. La penetració del producte 

origina ferides de difícil curació.  

- Per contacte ocular: cremades i ceguesa (lesió irreversible del nervi òptic)  

- Per ingestió: cremades a l’esòfag i estómac. Dolors forts, amb risc de perforació. 

Vòmits, espasmes. 

- Per absorció: efecte letal. Té efectes latents. És imprescindible prendre mesures 

immediatament. 

3. PRINCIPALS USOS 
- En l'obtenció de molt compostos farmacèutics i polímers. 

- S'utilitza per a la fabricació de compostos fluorinats orgànics i inorgànics. 

- És la base per a la producció de fluoroborats, criolita (Na3AlF6) artificial que s'empra 

en la producció d'alumini , fluorurs, àcids fluorats. Els compostos fluorats s'empren 

principalment com a fluids refrigerants o com a polímers. 

- Per fabricar plaguicides, plàstics i combustibles.  

- S'utilitza en la refinació del petroli. Com a catalitzador per a la producció de gasolina 

d’alt octanatge en l'operació coneguda com alquilació de la gasolina. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Fluoroboratos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Criolita&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fluoruros&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%C3%81cidos_fluorados&action=edit&redlink=1
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- S'usa per gravar i polir vidre. 

- Removedors de pols d'ús domèstic 

- Com un magnífic netejador i abrillantador d'alumini i acer inoxidable. 

- En el tractament del titani. 

- La purificació de quars 

- En l'acabat de metalls. 

- En la síntesi del UF6, que és utilitzat per separar isòtops de l'urani . 

- En la indústria nuclear s'utilitza per a la manufactura i reprocessament dels elements 

combustibles. 

- Bombetes fluorescents… 

 
4.- COM UTILITZAR-LO 
L'àcid fluorhídric és extremadament corrosiu.  És un líquid corrosiu, 
transparent, incolor, fumejant, encara que també pot trobar-se en fase 
gasosa. Tant en la fase líquida com en fase vapor pot causar cremades molt 
importants. 

Per treballar amb ell el primer que ha de fer-se és llegir atentament els 16 
punts de la Fitxa de Dades de Seguretat que acompanya el producte i que ha de lliurar el 
subministrador amb la compra d’aquest. 

S'ha de treballar amb ell amb molta precaució:  

- Cal tenir sempre en la farmaciola del laboratori un preparat anomenat gluconat càlcic 
per a la seua aplicació en possibles esquitxades. Es compra en la farmàcia i sol caducar 
cada tres mesos, per la qual cosa no s'ha d'oblidar la reposició trimestral d’aquest. 
 

- Per al tractament de vessaments s'ha de disposar d'un lot antivessamens localitzable, 
senyalitzat i situat en un lloc fàcilment accessible a l'àrea en la qual s'està emprant el 
HF, o bé, disposar de bicarbonat càlcic o sòdic. 

- Les zones concretes dels laboratoris en els quals es treballa amb HF han de ser 
identificades mitjançant un senyal que indique que es treballa amb aquest agent 
químic. 

- Tot material o EPI contaminat amb HF haurà de ser introduït en contenidors de residus 
químics, i perfectament etiquetats, i indicar-hi que contenen material contaminat amb 
aquest àcid. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Bombillas_fluorescentes&action=edit&redlink=1
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- S'ha d'emmagatzemar en recipients hermètics i mantenir-los en lloc sec, fresc i ben 
ventilat, allunyat de la calor. No s’han d’emmagatzemar en contenidors metàl·lics ja 
que es pot generar hidrogen gas. 

- Reacciona violentament amb l'aigua, per tant s'ha de treballar amb ell sempre 
allunyat d'aquesta. 

- Ventilació:  

o L’entorn de treball en el qual s'empre el HF ha d'estar ben ventilat. Es recomana 
treballar-hi a les vitrines de gasos del laboratori. 

- Equips de Protecció Individual ( EPI): 

o Protecció Respiratòria: 

Es recomana l'ús de màscara facial completa amb filtre ABE1 (EN 14387). Aquest 
és un filtre combinat i consisteix en la combinació d'un filtre de gas i un filtre de 
partícules, de manera que protegeix contra gas (gas i vapors) i partícules (pólvores, 
fums i boires) contaminants. És possible utilitzar el filtre amb mitja màscara i màscara 
facial completa. 

o Protecció ocular i facial: 

Depenent de la concentració de les dissolucions, caldrà emprar ulleres combinades 
amb pantalla facial si es tracta de dissolucions molt concentrades. En el cas de 
dissolucions diluïdes, poden emprar-se únicament ulleres (de tipus “google”) 

o Protecció del cos: 

Caldrà emprar bata de laboratori cordada, pantalons llargs o peces que no deixen 
superfícies de pell al descobert i calçat tancat. Damunt de la bata s'utilitzarà un 
davantal de neoprè. 

o Guants: 

Sempre que es manipule HF s’haurà d’emprar doble guant de protecció: una 
primera capa de guants preferiblement de nitril i damunt d'aquests caldrà col·locar 
uns guants de neoprè. 

Els guants emprats contaminats amb HF s'hauran de dipositar en un contenidor de 
residus químics, i s’hi haurà d’especificar que conté material contaminat amb HF. 

Després del treball amb HF i de la retirada dels guants de manera asèptica han de 
rentar-se les mans exhaustivament abans de sortir del laboratori, a més de recollir i 
netejar el banc de treball amb aigua i sabó cada vegada que s'empre aquest àcid. 


