
Resumo 

O silício de grau metalúrgico (% Si ≥  98%) é a matéria-prima habitualmente utilizada para a produção 

de silício de elevado grau de pureza (99,9% de Si). As principais impurezas metálicas são o ferro, o 

alumínio e o cálcio. Estas impurezas têm elevados coeficientes de segregação no silício: as suas 

solubilidades são grandes no silício fundido mas pequenas na fase sólida. Portanto, as fases que 

contêm as impurezas tendem a precipitar nas fronteiras de grão ou em posições intersticiais no silício 

policristalino. O processo hidrometalúrgico de refinação usual exige a libertação prévia, através de 

moagem, das fases contendo as impurezas expondo-as ao ataque corrosivo pelo agente lixiviante. 

Como resultado dos elevados custos deste processo (pureza das matérias-primas, operação de 

moagem e consumo de energia) outras vias baseadas na lixiviação de ligas de ferro-silício, matéria-

prima menos pura, têm sido desenvolvidas.  

Um controlo adequado de alguns elementos minoritários, como o alumínio e o cálcio, no processo de 

fabrico das ligas de Fe-Si, permite a formação de fases solúveis que tornam possível o uso inicial de 

partículas mais grosseiras.  

Neste trabalho procurou-se obter uma estrutura adequada para as ligas de ferro-silício, com o 

objectivo de serem refinadas através de uma lixiviação ácida obtendo-se assim silício com um 

elevado grau de pureza e fracções granulométricas baixas, a um menor custo de produção.  

Nas ligas sintetizadas foram identificados vários compostos intermetálicos: α -FeSi2, β -FeSi2, CaSi2, 

CaSi, AI-Fe-Si, Ca-AI-Si e AI-Fe-Si-Ca. Os resultados experimentais realizados com HCl e com HCI + 

FeCI3.6H2O mostram que as diferentes fases precipitadas têm diferentes comportamentos perante as 

soluções usadas. A presença do ião férrico no agente lixiviante favorece a solubilização das fases Ca-

Si, Ca-AI-Si e AI-Fe-Si e desfavorece a solubilização da fase AI-Fe-Si-Ca.  

A composição adequada para a liga de Fe-Si que poderá induzir os resultados esperados será: 92-

94% de Si, 3-3,5% de Fe, 3,5-4% de AI e %Ca ≤ 0,5%.  

Abstract 

Metallurgical grade silicon (% Si ≥  98%) is the common raw material used in the production of high 

purity silicon (99,9% Si). The main metallic impurities are iron, aluminium and calcium. These 

impurities have high segregation coefficients in silicon: their solubilities are high in molten silicon and 

small in solid silicon. So, the phases containing the impurities tend to precipitate at the grain 

boundaries or at interstitial positions in polycrystalline silicon. The usual process of hydrometallurgy 

refining demands the set free of the phases carrying the impurities, by crushing, exposing them to the 

corrosive attack of the leaching agent. As a result of the high production costs of this process (purity of 



the raw materiaIs, comminution operation and energy consumption) other routes based on the 

leaching of ferrosilicon alloys, a less pure raw material, have been developed.  

An adequate control of some minor elements, such as aluminium and calcium, on the manufacturing 

process of ferrosilicon alloys, allows the formation of soluble phases, which make possible to use 

coarser particles.  

In this work it has been tried to achieve an adequate structure of the ferrosilicon alloys, with the aim of 

being refined by an acid leaching, so producing silicon of high purity and low size with less production 

costs.  

Several intermetallic compounds have been found in the synthesised alloys: α -FeSi2, β -FeSi2, 

CaSi2, CaSi, Al-Fe-Si and Al-Fe-Si-Ca. The experimental results with HCl and HCl + FeCl3.6H2O show 

that the different phases have different behaviour in the solutions used. The presence of ferric ions 

increases the solubilization of Ca-Si, Ca-Al-Si and Al-Fe-Si and decreases the solubilization of Al-Fe-

Si-Ca.  

The adequate composition of the ferrosilicon alloy will to be: 92-94% Si, 3-3,5% Fe, 3,5-4% AI and 

%Ca ≤ 0,5%.  


