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Ferroligas inovadoras
para melhorar a qualidade
da sua fundição
O que faz uma fundição ter sucesso hoje em dia? Na maioria dos casos, é a combinação de uma 
produção extremamente eficiente e produtos fundidos impecáveis. Baixas emissões e consumo de 
energia e uma baixa taxa de refugo são atributos chave no processo de produção.

Para atingir este nível de eficiência e qualidade do produto, as ligas inovadoras e a expertise da Elkem 
são a solução. Esta é a fórmula de sucesso da sua fundição.

Inoculantes são ligas à base de 
FeSi contendo quantidades cuida-
dosamente balanceadas de ele- 
mentos ativos.
Portanto você consegue controlar 
e melhorar a microestrutura e 
propriedades mecânicas do ferro 
fundido. 

Para sua produção de ferros nodu-
lares e de vermiculares, você pode 
se beneficiar da mais ampla linha 
de ligas FeSiMg da Elkem, disponí-
veis em grande variedade de com-
posições e distribuições granulo-
métricas para atender tanto em 
tratamentos em panela como no 
molde. 

Utilizando as ligas nodularizantes 
da Elkem, você consegue reduzir 
grande parte dos seus custos, 
aumentar a recuperação de Mg, 
gerar maior produtividade e redu-
zir o impacto ambiental.

Proporcionam um maior rendimen-
to do Mg, aumentando a nucleação, 
tornando o processo mais estável, 
mais seguro e reduzindo a forma-
ção de escória. 

Recarburantes
A família Elgraph® foi desenvolvida 
para atender aos mais altos requisi-
tos de qualidade, na fabricação de 
aços de alta qualidade, ferros 
cinzentos e nodulares, com ênfase 
especial na alta pureza e recuperação 
de carbono, excelente solubilidade e 
muito baixo teor de nitrogênio e 
hidrogênio.

Inoculantes Coberturas para LigaLigas Nodularizantes



Em 2018, a Elkem inaugurou uma planta de produção de FeSi e microsílica na cidade de Límpio, Paraguai. 
Este investimento, de cerca de 50 milhões de USD, ainda está em fase de expansão para produção 
de ligas.

Além da planta, para melhor atender seus clientes na América do Sul, a empresa dispõe de uma equipe 
técnica e comercial, escritórios administrativos e armazéns localizados em Joinville-SC e Diadema-SP.

A Elkem na América do Sul

Recomendação Técnica
Descubra toda a capacidade de nossa equipe de suporte técnico para sua 
fundição.

Eles possuem ampla experiência em todos os processos de fundição para 
as diferentes ligas de ferro e aço. Deixe-nos auxiliá-lo a eliminar os defeitos 
e otimizar os processos de tratamento do seu metal.

100% de utilização 
de carvão vegetal

Planta Industrial 
em Límpio, 
Paraguai

160 empregados 
diretos e 

prestadores de 
serviço

Escritório 
Administrativo & 
Vendas em Santa 
Catarina/ Brasil

Suporte a todos 
os países da 

América do Sul

Aditivos de fundição 
representam menos 
de 2% de seus custos

...Mas conseguem 
reduzir seus refugos 
em mais de 30%

<2%
>30%



 

 

 

Confie em nosso  
know-how durante todo o 
seu processo de produção
Precisão dimensional, reprodutibilidade, propriedades 
mecânicas, acabamento superficial e sanidade interna: A Elkem 
ajuda você a produzir peças fundidas de acordo com as 
especificações exigidas, melhorando o processo a cada passo. 
Nossa equipe de engenheiros de assistência técnica, junto com 
nossos laboratórios, irão entregar soluções para melhorar 
qualidade  e eficiência do seu processo. 

Material
de carga

Engenharia
de Design

Suporte na sua fase 
de Desenvolvimento

Preparação para 
resultados de 
produção

Otimizando seu mix 
de materiais

 Definir requisitos
 Reduzir o peso dos  
 fundidos
 Suporte ativo do  
 P&D

 Controle de nucleação
 Precondicionamento
 Adições de elementos   
 de ajuste de composição

Ao longo das etapas de seu processo produtivo, a Elkem pode lhe 
ajudar com muito mais do que a seleção das ligas corretas. Confie em 
nossos experientes metalurgistas para obter os melhores resultados.

Superar os requisitos 
do cliente

 Microestrutura dentro do  
 especificado
 Melhora na usinabilidade  
 (aumento da vida útil de  
 ferramentas)
 Qualidade consistente do  
 fundido

Transformando 
seu ferro

Finalizando a 
qualidade do seu metal

 Ligas feitas sob   
 medida - Elmag®;  Lamet®
 Coberturas para ligas -  
 Topseed®
 Análise térmica

 Primeira etapa da   
 inoculação
 Medição do potencial de  
 nucleação
 Controle de "Fading"

 Selecionar o material  
 de cobertura correto
 Calcular as reduções  
 de custo
 Sistema de   
 carregamento  
 automatizados

Forno
de Fusão

Usinagem

Ajudando a 
reproduzir peças 
premium

 Alto potencial de   
 inoculação em estágio  
 avançado da solidificação
 Propriedades consistentes 
 Controle de escória e gás

Fundição

Trabalhando junto 
para reduzir 
disperdício

 Redução de refugos
 Baixo custo de  
 produção

Limpeza
e Reciclagem

Tratamento
de Metais

Trasferência
de Metais

Processos aprimorados



Estamos a disposição para esclarecer eventuais dúvidas:

Assistência Técnica:
Marlon Bauer
marlon.bauer@elkem.com
+55 11 98347-0555

Carlos Gomes de Oliveira
carlos.oliveira@elkem.com
+55 47 98859-2189

Representantes:
SP /Sul MG - Metal Mais (19) 3451-0605 / (19) 98147-0442 - email: julio@metalmaismetal.com.br
MG - Mercoligas - (31) 99984-2894 - email: mercoligas@hotmail.com
RS / Sul SC - Bentopack (51) 3035-1005 / (51) 99988-1861 - email: comercial@bentopack.com.br

Elkem Materials South America
Rua Dona Francisca, 8300
Zona Industrial Norte - Joinville / SC
+ 55 47 3130-5225/ 3130-5212

Elkem.com/foundry




