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Анотація. В роботі наведено результати дослідження впливу складу газо-повітряної 

суміші, витрати стисненого повітря, технологічних умов рафінування металургійного 
силіцію на ступінь його очищення від алюмінію, кальцію, феруму. Запропоновано 
технологічні умови ковшового рафінування металургійного силіцію, які дозволяють знизити 
вміст металів-домішок. 
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Вступ. 

Силіцій за розповсюдженністю в земній корі (27,6 %) є другим елементом 

після кисню. Силіцій технічної чистоти (далі металургійний силіцій) 

застосовують в металургії як розкислювач і модифікатор, а також як легуючий 

компонент під час виплавки чавуну, сталей, бронз, силуміну та ін. Для 

забезпечення потреб напівпровідникової промисловості наявних потужностей 

силіцію недостатньо, незважаючи на щорічне зростання на світовому ринку 

обсягів його виробництва. 

У металургійному силіції технічної чистоти, який ще називають відповідно 

до ГОСТ 2169-69 «кристалічним», лімітується вміст лише основних металів-

домішок (Fe, Al, Ca). Споживачі в останні роки висувають підвищені вимоги до 

вмісту в силіції інших домішок. Тому на закордонних підприємствах, які 

виготовляють металургійний силіцій, впроваджують нові та вдосконалюють 

існуючі способи його рафінування: обробка газами або окислювальним 



полуменем; флюсами, що містять кремнезем; флюсом у присутності кисню; 

сухою або вологою плазмою; електронним променем у вакуумі та ін. 

Завдання дослідження − проаналізувати основні джерела надходження 

металів-домішок в розплавлений силіцій, дослідити ковшове рафінування 

металургійного силіцію продуванням газовою сумішшю. 

Основний текст 

Основним промисловим способом виготовлення силіцію є пряме 

відновлення високоякісної кремнеземвмісної сировини вуглецевим 

відновником у руднотермічних печах з отриманням металургійного силіцію 

технічної чистоти. Проте дотепер не опрацьовано науково обгрунтованого 

режиму виплавлення силіцію, а саме режими завантаження шихти і плавлення. 

Через необхідність систематичної «опіковки» шихти, яка спікається та 

затримується на колошнику, складно здійснити безперервне, рівномірне і 

дозоване завантаження шихти у горно печі. Нерівномірність завантаження 

шихти і невірне дозування відновника-вуглецю порушують рівновагу 

надходження та витрачання теплоти під час високотемпературного 

безперевного процесу відновлення. Такі явища спричинюють негативні 

наслідки, відновлення шихти відбувається за неоптимальних температурних 

умов з надмірною витратою теплоти і зменшеним вилученням силіцію в 

товарний продукт. Отже, процеси відновлення кремнезему в руднотермічних 

печах є складними, не дозволяють досягти повного вилучення силіцію з його 

оксиду. Цільовий продукт забруднений недовідновленими оксидами, що 

потрапляють в процес з сировинними матеріалами, а також з новими 

комплексними сполуками, що утворюються під час плавлення. 

В силіцій потрапляють домішки під час відновлення металів-домішок із 

кварциту, відновлення домішок із золи відновників і вугільних електродів, 

також під час обслуговування електропечі залізним інструментом. 

За даними робіт [1-3] вилучення алюмінію із шихти в силіцій становить 50-

85 %, а за останніми публікаціями даний показник приймається рівним 89 % 

[4,5]. Тому для зниження вмісту алюмінію в товарному продукті необхідно 



максимально переводити його в газоподібний стан і не допускати потрапляння 

в процес плавлення складних силікатів, таких як каолініт і муліт. 

Наявність заліза впливає на перебіг відновлення кремнезему. Домішки 

заліза можуть надходити в піч з сировиною у вигляді гематиту Fe2O3. Залізо 

практично не видаляється з процесу у вигляді газоподібних продуктів, 

вилучення його в силіцій приймають рівним 90–100 % [4,5]. Позитивний вплив 

наявності заліза пов’язано з тим, що воно легко руйнує карбіди і оксиди 

силіцію, які є проміжними продуктами відновлення кремнезему, сприяє 

підвищенню вилучення металевого силіцію. Проте при великому вмісті заліза в 

шихті випереджальний розвиток набувають процеси плавлення шихти, що 

призводить до недовідновлення кремнезему [4], тому слід уникати 

використання сировини зі значним вмістом залізовмісних мінералів. 

Кальцій надходить в процес виплавки силіцію з кварцитами, вапняком, а 

також з вуглецевими відновниками. Вилучення його в розплав коливається від 

36 % до 84 %, залежить від складу шихтових матеріалів і умов проведення 

процесу [6]. Недовідновлений оксид кальцію спільно з глиноземом і 

кремнеземом утворює складні, тугоплавкі оксиди (шлакову фазу), що 

погіршують сортність виплавленого силіцію. 

Питанням підвищення якості металургійного силіцію необхідно приділяти 

особливу увагу під час його виробництва. Тому розширення сфери 

використання кристалічного силіцію пов’язане з підвищенням його якості 

шляхом вдосконалення технології виробництва і рафінування металургійного 

силіцію під час випускання з печі. Інтенсифікація технології виробництва 

металургійного силіцію пов’язана з удосконаленням конструкцій дугових 

електропечей, використанням сировини з мінімальною кількістю домішок, 

проведенням процесу без технологічних порушень, з підтриманням 

оптимальних параметрів роботи обладнання. 

Експериментально досліджено вплив складу газо-повітряної суміші, 

витрати стисненого повітря, технологічних умов рафінування силіцію на якість 

отриманого металу. 



Для рафінування від металів-домішок (Fe, Al, Ca та ін.) ковш з рідким 

силіцієм, вилитим з руднотермічної печі, обробляли газо-повітряною сумішшю. 

Газо-повітряні суміші складалися з кисню та стисненого повітря, які надходили 

у процес під тиском в обох лініях 0,5 МПа. Температура ковша під час 

виливання в нього силіцію становила близько 1150 °С. Тиск на пробці донної 

продувки ковша складав 0,34 МПа. За результатами рафінування в ковшах 

технічного силіцію продуванням газовою сумішшю встановлено, що ступінь 

очищення металу становила 70 % від алюмінію, 94,1−95,8 % від кальцію, 

близько 10 % від феруму (рис.1). Встановлено, що використання газо-

повітряної суміші з більш підвищеним вмістом кисню призводить до більш 

прискореного утворення оксидів металів. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рафінування металургійного силіцію газовою сумішшю 
Авторська розробка 

 

В другій серії дослідів вивчено вплив стисненого повітря на якість 

очищення металургійного силіцію при видатковій величині стисненого повітря 

30 м3/год. За результатами рафінування рідкого силіцію продуванням 

стисненим повітрям встановлено, що ступінь очищення початкового силіцію 

знизилася для всіх металів-домішок порівняно з першою серію дослідів. 

Середня ступінь рафінування силіцію становила відповідно 46,7 % від 

алюмінію, 80,5 % від кальцію, проте вміст феруму в силіції збільшувався для 

всіх дослідів (рис.2). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рафінування металургійного силіцію стисненим повітрям 
Авторська розробка 

 

Висновки. 

1. Проведення технологічного процесу виплавлення та виливання силіцію 

без технологічних порушень, підтримання оптимальних параметрів роботи 

обладнання, застосування ефективних методів рафінування забезпечують 

зниження вмісту домішок в металургійному силіції. 

2. Досліджено вплив складу газо-повітряної суміші, витрати стисненого 

повітря, технологічних умов рафінування металургійного силіцію, вилитого з 

руднотермічної печі, на якість отриманого металу. Запропоновано технологічні 

умови ковшового рафінування металургійного силіцію, які дозволяють знизити 

вміст металів-домішок: до 0,01-0,34 % кальцію і до 0,13-0,50 % алюмінію. 
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Abstract. In the paper researches results of influence of the gas-air mixture composition, 

compressed air flow, technological conditions of the metallurgical silicon refining to the degree of 
its purification from aluminium, calcium, iron are resulted. Technological conditions of bucket 
refining of metallurgical silition are proposed, which allow to reduce the content of metal-
impurities. 
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