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Introdução: Neste trabalho, foram estudadas as emissividades de aços silício de grão
orientado, considerando-se amostras com espessuras de 2,3mm(BQ) e 0,73mm(BI).
Ambos os materiais são processadas na linha de recozimento e decapagem (RB2) a
qual possui 5 pirômetros desde o forno até o resfriamento. As temperaturas podem
variar para BQ de 750°C até 50°C, já a BI pode variar de 1000°C até 100°C. Os
principais parâmetros que podem afetar a emissividade do material são temperatura,
espessura e a qualidade da superfície. Atualmente, no RB2 os pirômetros dispostos ao
longo da linha utilizam uma emissividade default de 0,95 para ambos os materiais.
Objetivo: Este trabalho tem com objetivo certificar a emissividade das amostras de GO
BQ e BI em todas as faixas de temperatura atualmente trabalhadas para cada material
em cada pirômetro. Metodologia: Para a realização do trabalho utilizou o forno
Combustol 1 (temperatura de 600, 750, 870 e 1000°C) e o forno EDG 3 (temperatura
50,100 e 300°C), um termopar de contato e dois pirômetros manuais. Em cada
amostra, foi soldado um grampo para fixação do termopar, conectado a um registrador
digital para aferição da temperatura. Em seguida, após a estabilidade térmica da
amostra enfornada, a porta do forno foi aberta para monitoramento da temperatura da
amostra com o pirômetro manual. A cada teste foi alterado a emissividade do
pirômetro até que os resultados entre o termopar e o pirômetro fossem próximos.
Resultados: Os resultados foram analisados por uma faixa temporal média de 60
segundos para cada emissividade por temperatura. Avaliando-se as temperaturas de
1000, 870 e 750°C, a emissividade determinada foi de 0,95 tanto para BQ quanto para
BI. Em 600°C, a emissividade do material foi reduzida para 0,90 em ambas as
espessuras. Em temperaturas mais baixas, na BI a 300°C a emissividade determinada
foi 0,75 e a 100°C, 0,60. Já na BQ a emissividade a 100°C e a 50ºC foi de 0,80.
Conclusão: Conclui-se que para as regiões da linha aonde é esperado uma temperatura
de processamento acima de 600°C a emissividade default de 0,95 está adequada.
Contudo para temperaturas inferiores é recomendável realizar o ajuste conforme a
espessura. 
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