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Môi trường sử dụng trong nhà hay ngoài trời sẽ quyết định chất liệu cấu thành lớp
vỏ cáp sợi quang. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn phân biệt các loại chất liệu này.

  

Các dạng môi trường sử dụng cáp sợi quang gồm:

    
    -  Môi trường trong nhà, thuộc cùng một tầng hoặc một phòng  
    -  Môi trường trong nhà, không gian kết nối giữa các tầng trong một tòa nhà với
nhau (thang máy, cầu thang, thông tầng)   
    -  Môi trường trong nhà, khu vực thông gió  
    -  Môi trường hỗn hợp, khu vực campus, kết nối các tòa nhà/văn phòng với nhau 

    -  Môi trường ngoài trời, khu vực nhà xưởng, khu công nghiệp  
    -  Môi trường đặc biệt, giàn khoan, biển…  

  

  

Mỗi loại môi trường nói trên sẽ có yêu cầu khác nhau về độ bền, độ dẫn điện, độ
chống cháy... Do đó, chất liệu cấu thành lớp vỏ sợi quang cũng khác nhau và có thể
phân thành 5 loại như sau:

    
    1. Polyethylene: chất liệu tiêu chuẩn cho môi trường ngoài trời nhờ khả năng
chống thấm nước, duy trì cấu trúc ổn định trong điều kiện nhiệt độ thường xuyên
thay đổi, chống mài mòn. Tuy nhiên chất liệu này lại không đáp ứng các yêu cầu về
an toàn phòng, chống cháy.   
    2. Polyvinyl chloride (PVC): chất liệu thông thường cho môi trường trong nhà,
có tính chất dẻo dai, khả năng kháng cháy tốt, nhưng độ bền và chống mài mòn lại
kém hơn so với polyethylene.   
    3. Polyvinyl difluoride (PVDF): chất dẻo, sử dụng cho khu vực thông gió. Chất
liệu này kháng cháy tốt hơn polyethylene và sản sinh ít khói hơn khi bắt cháy.
Nhược điểm là độ mềm dẻo và khả năng chịu nén thấp hơn.
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    4. Chất dẻo Low smoke-no/zero halogen (LSNH/ LSZH): đây là chất liệu an
toàn nhất dành cho khu vực không gian kín, sản sinh ít khói và rất ít hỗn hợp
halogen độc hại. Nhưng vấn đề là chất liệu này có giá thành cao và độ bền kém hơn
PVC.   
    5. Hợp chất điện môi có độ bền cao (High –strength dielectric
compounds):  sợi aramid, thường được biết đến với tên thương mại là Kevlar,
được sử dụng làm lớp chịu lực trong cấu trúc cáp sợi quang.   

  

Trương Hoàng Quí
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