Boletim Té cnico
Tema: BT002 – Fontes para lâmpadas UV
As fontes para lâmpadas ultravioleta são os circuitos de potência responsáveis pela alimentação das
lâmpadas de média pressão. São também conhecidas por transformadores, trafos, reatores, ballasts, entre outros.
Basicamente as lâmpadas ultravioletas precisam um determinado nível de tensão para acender, na maioria
dos casos trata‐se de alta tensão. A fonte fornece este potencial elétrico nos cabos de alimentação da lâmpada.
Há basicamente três tipos de fontes : transformadores com capacitores, transformadores com indutores e
transformadores com circuito eletrônico.

Transformador / Reator com Capacitor: circuito baseado em um transformador indutivo com a associação
de capacitores que têm a função de regular a corrente da lâmpada e/ou incrementar o nível de tensão de partida.
Esta situação ocorre sempre que os capacitores estiverem associados em série (com objetivo de limitação de
corrente) ou em paralelo (com objetivo de incremento de tensão de partida) com a lâmpada. Quando existirem
capacitores instalados no primário do transformador (na entrada) os mesmos servem apenas para correção de fator
de potência, não tendo relação direta sobre o funcionamento da lâmpada.

Figura 1: Transformador com Capacitor em Série (Ex. fontes Germetec/Bally)
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Exemplo de transformador com capacitores de alta tensão (em série):

Fonte: <http://www.germetec.com.br/images/trans1.jpg>

Figura 2: Transformador com Capacito em Paralelo (Ex. Fontes Larese/UV System)

Exemplo de transformador com capacitores (em paralelo):

Fonte:< http://www.alibaba.com/product‐detail/HID‐magnetic‐ballast‐capacitor‐ignitor_281789418.html>
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As figuras 1 e 2 demonstram a associação de capacitores em lâmpadas, sendo este circuito alimentado por
um transformador elevador de tensão. Neste caso a bobina do primário tem menos espiras que a do secundário e
por isso a tensão presente nos contatos da lâmpada sempre será maior que a da rede de distribuição de baixa
tensão. Há, todavia, outra forma de associação de capacitores em série chamada LC (L=bobina ou reator,
C=capacitor) onde o aumento da tensão que é aplicada nos bornes da lâmpada é realizado pela ressonância
existente entre o capacitor e a bobina (reator). O objetivo deste boletim técnico não é explicar detalhadamente o
fenômeno da ressonância, mas apenas afirmar que a associação de um reator em série com um capacitor provoca
aumento da tensão de partida na lâmpada do circuito. Esta associação é usada para lâmpadas de até 4kW e arco de
20 polegadas.

Figura 3: Reator com Capacitor em Série (Ex. Fontes Hanky)

Exemplo de reator passível de associação com capacitor em Série:

Fonte:< http://www.etnatrafo.com.br/site/images/stories/etna_reator_uv.png>
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Todos os capacitores apresentam vida útil média de 3.000h. Ultrapassado este tempo de vida ocorre
degradação do dielétrico interno. Sintomas mais comuns disso são corrente e/ou tensão de partida baixas demais
na lâmpada, ocasionando problemas de acendimento, estabilização ou cura. A troca normalmente resolve o
problema.
Transformador / Reator com Ignitor: circuito baseado em um reator indutivo com a associação de ignitor que têm a
função de incrementar o nível de tensão de partida. O reator é associado em série com o ignitor e a lâmpada e o
ignitor é associado em série com o reator e em paralelo com a lâmpada, conforme a figura abaixo demonstra. Os
ignitores são circuitos eletrônicos normalmente baseados em SIDACs ou SCRs. Seu funcionamento se dá por meio de
pulsos que oferecem picos de alta tensão a lâmpada, necessários ao acendimento desta. Uma vez acesa a lâmpada o
ignitor se autodesliga e a limitação da corrente se dá pela reatância indutiva do reator.

Figura 4: Reator com Ignitor Eletrônico (Ex. Fontes Elenco, Tecnomaq)

Exemplo de reator com Ignitor Eletrônico:

Fonte:< http://www.rmseletrica.com.br/admin/imagens/noticias/16082013115510.png>
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Os ignitores são chaves eletrônicas que atuam somente se determinado nível de tensão (baixa tensão)
estiver presente no circuito. Um ignitor de 380V (2kVA – 4kV) somente gerará pulsos de 4kV se for alimentado com
pelo menos 370V. Logo, os ignitores são dispositivos sensíveis à tensão de rede. Subtensões tornarão o ignitor
ineficaz em um circuito e a lâmpada não acenderá. Além disso, os ignitores possuem vida útil estimada de 5.000
horas em decorrência da passagem da corrente elétrica e dos sucessivos picos de acendimento em alta tensão. Esta
vida útil pode ser reduzida se o circuito operar em corrente superior ao projeto ou em ambientes não ventilados.
Normalmente a reposição do ignitor resolve problemas de acendimento quando a tensão disponível é próxima à
nominal de rede.
Por fim é importante ressaltar que o projeto de um ignitor leva em consideração a quantidade de carga
necessária para romper a rigidez dielétrica no bulbo da lâmpada pela ionização do gás ignitor. A correta substituição
de um ignitor garantirá o acendimento da lâmpada.

Transformador com indutor: circuito baseado em um transformador indutivo com a associação de indutores que
têm a função de regular a corrente da lâmpada. Esta situação ocorre sempre que os indutores estiverem associados
em série (com objetivo de limitação de corrente) com a lâmpada. Este tipo de circuito é o mais comum nos sistemas
UV instalados no Brasil e o que apresenta menor taxa de manutenção pois não se utilizar de componentes
eletrônicos. O ajuste de corrente neste circuito não é linear e dependerá das indutâncias associadas em série com a
lâmpada. Tradicionalmente a associação de um indutor reduz a corrente da lâmpada em 50%, mas outras taxas
podem ser obtidas mediante projeto adequado. A variação de potência na lâmpada então não é linear, mas estática
e relacionada à indutância de cada indutor. O transformador com indutor tem suas impedâncias e reatâncias
indutivas calculadas para alimentação de uma determinada lâmpada. Isso quer dizer que um transformador serve
exclusivamente para um determinado modelo de lâmpada uma vez que há casamento de impedâncias deste com a
impedância da lâmpada.
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Figura 5: Transformador com indutor em série (Ex. Fontes Rasatronic, Crippa Novas)

Exemplo de transformador passível de associação com indutor:

Fonte:< http://www.rasatronic.com.br/imagens/produtos/interno/05/foto02.jpg>

Todas as fontes explanadas até este ponto do presente boletim técnico não possuem de forma nativa
proteções contra sobretensão e sobrecorrentes na lâmpada nem contra quedas na tensão de alimentação. As
variações da tensão de abastecimento, quando não muito relevantes, podem ser reguladas nos TAPs existentes no
primário do transformador. O correjo ajuste garantirá o acendimento e estabilização da lâmpada UV.
Os cabos de alimentação do primário (entrada do transformador) devem estar conectados no borne (TAP)
cuja tensão nominal seja a mais próxima da tensão medida na rede de alimentação na pior situação, ou seja,
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quando a maior quantidade de cargas (equipamentos) estiver em funcionamento e no horário de maior demanda
de energia elétrica (horário de pico ou de ponta do consumo).

Fonte Eletrônica: há atualmente pelo menos 3 tipos de fontes UV ditas eletrônicas: a modulação de tensão
analógica, de modulação de tensão digital de baixa frequência e de modulação de tensão digital de alta frequência.
As fontes eletrônicas possuem proteções contra sobretensões e sobrecorrentes.
a) Fonte eletrônica de modulação de tensão analógica: Estas fontes possuem um sistema tiristorizado que
regula o ângulo de fase da tensão de alimentação. O ponto de corte da curva senoidal da tensão de
entrada do transformador indutivo determinará sua potência. O tiristor, no ato da partida da lâmpada,
quando a corrente é zero, proporciona tensão máxima sobre a lâmpada. Uma vez acesa, a corrente
conduzida passa a ser inversamente proporcional à limitação dada pelo ângulo de condução do tiristor. O
ajuste deste ângulo se dá normalmente de forma linear por um potenciômetro. Assim, neste sistema,
pelo ajuste linear da tensão que alimenta o primário do transformador se ajusta também de forma linear
a tensão do secundário, variando assim a potência da lâmpada. Neste sistema o transformador indutor
funciona na ausência do módulo de controle de potência posto que a corrente máxima do circuito
indutivo é limitada pelo reatância indutiva do shunt do transformador. Desta forma, ocorrendo a queima
de algum dos componentes do módulo de controle de potência analógico basta removê‐lo do circuito
que o transformador irá operar em 100% de sua potência nominal. Este sistema é semelhante ao de um
dimmer (circuito de modulação de ângulo de fase por RLC). Ex.: Fontes Eletrônicas Rasatronic.

Exemplo de fonte eletrônica com modulação de tensão analógica:

Fonte:< http://www.rasatronic.com.br/imagens/produtos/interno/05/foto05.jpg>
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b) Fonte eletrônica com modulação de tensão digital de baixa frequência: Estas fontes possuem um sistema
tiristorizado (em uma ou mais fases de alimentação) que regula o ângulo de fase da tensão de
alimentação. O ponto de corta da curva senoidal da tensão de entrada do transformador indutivo
determinará sua potência. O tiristor, no ato da partida da lâmpada, quando a corrente é zero,
proporciona tensão máxima sobre a lâmpada. Uma vez acesa, a corrente conduzida passa a ser
controlada por um programa microprocessado. Normalmente as lâmpadas de vapor de mercúrio nestes
sistemas, onde a frequência é de 60Hz, partem em corrente baixa (programação que configura o ângulo
de fase de modo que a corrente de partida fique em 50% do máximo) e após determinado tempo de
aquecimento do bulbo têm sua corrente elevada pelo mesmo programa para então, em um terceiro
estágio, liberar o ajuste da corrente ao usuário, igualmente por meio de um potenciômetro. Neste
sistema os ajustes de corrente de partida, de meia‐potência e da corrente de trabalho da lâmpada são
executados pelo usuário. O transformador somente funciona quando comandado pelo circuito
microprocessado do módulo. Se o módulo deixar de funcionar não é possível trabalhar com o
transformador isoladamente posto que sua corrente máxima é limitada pelo controle do módulo e não
apenas pelo shunt. Como este é um sistema digital, tendo por base a potência da fonte, é possível se
utilizar uma série de lâmpadas cuja potência seja igual ou inferior à potência do transformador. O
casamento da impedância do transformador com a lâmpada não é fundamental uma vez que a
impedância do transformador é ajustável por meio do circuito eletrônico. Neste tipo de circuito a
modulação da tensão de alimentação do primário não altera a frequência de excitação da lâmpada. Ex.:
Fontes Sigma
Exemplo de fonte eletrônica com modulação de tensão digital de baixa frequência:

Fonte:< http://www.sigmauv.com.br/Fontemono%20450%20x%20350.jpg >
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c) Fonte eletrônica com modulação de tensão digital de alta frequência: Estas fontes possuem
normalmente, mas não necessariamente, um circuito dotado de transformador com núcleo de ferrite
(para altas frequências) e um módulo de controle de potência que, por meio de retificação e inversão,
eleva a frequência da rede de alimentação (normalmente 60Hz) para altas frequências (na casa dos kHz).
O controle da potência continua a ser executado por meio de circuito microprocessado e igualmente
através de ângulo de fase (por tiristor), trem de pulsos (PWM) ou outra modulação. O uso de alta
frequência possibilita a construção de fontes menores uma vez que as propriedades eletromagnéticas da
ferrite isso proporcionam. Este é um sistema totalmente dependente. Qualquer componente danificado
inviabiliza todo o sistema. Também é um sistema que permite o uso de diversas lâmpadas (inclusive em
série) desde que respeitada a potência máxima nominal da fonte. Como funciona com alta frequência,
este sistema não possibilita medições diretas de grandezas elétricas das lâmpadas. Ex.: Fontes BLP, ELC,
MUV.

Exemplo de fonte eletrônica com modulação de tensão digital de alta frequência:

Fonte: <http://www.eta‐uv.de/elektr‐vorschaltgeraet/elc‐p‐serie/>
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