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Ống đệm bảo vệ là một trong các thành phần cấu tạo cơ bản của sợi quang, được
chia làm hai loại chính là ống đệm chặt (tigh buffer) và ống đệm lỏng (loose tube).
Mỗi loại sở hữu những đặc điểm nổi trội riêng phù hợp cho những môi trường khác
nhau.

  

Ống đệm chặt

  

Ống đệm chặt là một lớp chất dẻo, bao bọc luôn cả lớp bảo vệ (coating). Trong thiết
kế ống đệm chặt, coating là một lớp chất dẻo mềm cung cấp độ bền, dẻo dai và
giảm ngoại lực tác động lên sợi quang. Ống đệm bên ngoài cứng hơn, giúp tăng
cường khả năng bảo vệ vật lý.

  

Ống đệm chặt đảm bảo cố định sợi quang, giúp người thi công dễ dàng tiến hành
bấm đầu cáp. Khi có cùng số lượng sợi quang, cáp quang sử dụng ống đệm chặt sẽ
có kích thước nhỏ hơn so với cáp quang sử dụng ống đệm lỏng. Tuy nhiên, ưu điểm
này sẽ không còn khi số lượng sợi quang tăng lên, vì ống đệm lỏng cho phép chứa
nhiều sợi quang bên trong một ống đệm hơn (tối đa 12 sợi quang).

  

Ưu điểm chính của cáp quang sử dụng ống đệm chặt là phù hợp cho môi trường
trong nhà do chất liệu cấu thành nó đều đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, hỏa
hoạn. Ngoài ra, dù có suy hao nhiều hơn so với ống đệm lỏng, nhưng ở khoảng cách
ngắn như môi trường trong nhà thì cáp quang sử dụng ống đệm chặt vẫn đáp ứng
tốt.

  

  

Ống đệm lỏng
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Ống đệm lỏng có cấu trúc là ống trụ tròn dài làm bằng chất dẻo, với đường kính mặt
trong có kích thước lớn hơn đường kính sợi quang. Sợi quang được đặt trong một
cấu trúc xoắn lỏng (loose helix) nên có thể di chuyển tự do trong ống. Thiết kế này
bảo vệ sợi quang khỏi áp lực tác động lên cấu trúc cáp trong quá trình thi công, bao
gồm những ảnh hưởng do thay đổi nhiệt độ môi trường – nguyên nhân chính gây
suy hao tại điểm uốn cong cáp hoặc gây hư hỏng cáp.

  

Có nhiều phương pháp triển khai ống đệm lỏng: các sợi quang có thể đặt trong cùng
một ống, hoặc đặt riêng từng ống hoặc nhóm lại thành một hoặc nhiều hàng
(ribbon). Thông thường, mỗi ống đệm lỏng sẽ chứa tối đa 12 sợi quang, sợi quang
đặt trong ống và ống sẽ tuân theo chuẩn mã màu.

  

Bên trong các ống đệm lỏng lấp đầy hợp chất chống thấm nước. Nếu có nhiều ống
đệm lỏng thì giữa chúng sẽ được bao phủ một lớp gel bôi trơn.

  

Cáp có cấu trúc ống đệm lỏng thích hợp cho môi trường ngoài trời, có thể triển khai
thi công ở nhiều vị trí như đi treo, đi chôn trong ống hoặc chôn trực tiếp dưới đất.

  

Trương Hoàng Quí
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