
 

* National Communications Research Institute – I N S C C 

 

 

 

Consideraţii privind influenţe ale mediului asupra fiabilităţii fibrei optice 

Aspects regarding environmental effects on optical fiber reliability 
 

                                                                 Drd. Ing. Radu Dragomir*, Dr. Ing. Sorin Puşcoci* 

 

 

 

Cuvinte cheie: fibră optică, oboseală statică, fiabilitate, rezistenţă la oboseală 

Key words: optical fiber, static fatigue, reliability, fiber strength 

 

 

Rezumat. Lucrarea prezintă câteva caracteristici de oboseală statică ale fibrei optice 

determinate de un mediu umed cu diverse valori de pH. Este evaluat efectul unui strat 

polimeric de protecţie prin comparare directă a fibrei neprotejate cu fibra protejată. Se arată 

că îmbrăcămintea de protecţie creşte factorul de oboseală la pH mare.   

Abstract: The paper describes a few static fatigue properties of silica optical fiber exposed 

to aqueous environment for various pHs for distilled water. The effect of a polimeric 

protective coating is evaluated by directly comparing coated and bare fiber. It is shown that 

both coating and high pH lead to a high fatigue rate.   

 

 

1. Introducere 

 

Conservarea caracteristicilor de transmisie ale fibrei optice, atît pe durata stocării cât 

şi în exploatare, este o cerinţă fundamentală, cu implicaţii dintre cele mai serioase asupra 

fiabilităţii unui sistem de comunicaţii optice. Rezistenţa la defectare a fibrei optice, sau 

robusteţea sa,  determină fiabilitatea sistemului de comunicaţii, cauza cea mai probabilă de 

defectare a sistemului fiind defectarea cablului optic. Cauzele interne ce produc defectarea 

fibrei optice sunt puţine, dar riscul economic este mare pentru că repararea ori înlocuirea 

fibrei defecte sunt operaţiuni costisitoare. Scăderea rezistenţei fibrei optice la defectare este 

un proces nelinear în care rata de defectare urmează o variaţie impredictibilă. Sistemele de 

comunicaţii sunt proiectate pentru decenii de funcţionare astfel că orice model de estimare a 

fiabilităţii fibrei, bazat pe extrapolarea rezultatelor testelor şi încercărilor accelerate de 

scurtă durată, poate fi considerat satisfăcător pentru că are o valoare preventivă şi asigură 

mentenabilitatea sistemului.  

Calitativ, fiabilitatea fibrei optice reprezintă proprietatea acesteia de a-şi menţine 

performanţele în limite stabilite, pe o anumită durată de timp şi condiţii determinate. 

Cantitativ, fiabilitatea este o matrice de indicatori ce permit o prognoză asupra comportării 

fibrei în condiţii specificate şi momentului defectării sale. Defectarea se manifestă prin 

depăşirea limitelor tolerate ale unei caracteristici sau ansamblu de caracteristici. În 

concordanţă cu teoria generală a fiabilităţii, orice prognoză despre momentul defectării nu 

este deterministă datorită numărului mare de evenimente cauzale insuficient sau incomplet 

cunoscute. 

Indicatorii de fiabilitate, ca elemente definitorii ale unui model matematic, se 

bazează pe timpul de defectare ca variabilă aleatoare continuă. Ca atare, două fibre optice 

funcţionând simultan în condiţii identice vor avea timpi diferiţi de defectare. Indicatorii de 



fiabilitate sunt calculaţi pe seama rezultatelor experimentale obţinute din încercări de 

fiabilitate şi teste pe durata exploatării.  

Estimarea parametrică a indicatorilor de fiabilitate ai fibrei optice urmăreşte două 

direcţii, una bazată pe cunoaşterea mecanismelor de defectare şi cealaltă pe alegerea legii de 

repartiţie concordantă cu rezultatele experimentale.  

 

 

2. Efecte ale pH-ului mediului   

 

Tensiunea maximă σ produsă la suprafaţa unei fibre optice de rază r, introdusă într-

un tub cu diametrul D, şi supusă unei solicitări de elongaţie este [4]: 

 

                                      
dD

r
E396,2         (1) 

 

unde E este modulul Young al fibrei iar d este diametrul total al cablului optic (fibră plus 

jachetă). 

Compararea directă a valorilor experimentale cu relaţia (1) arată similaritatea dintre 

oboseala produsă prin elongaţie şi cea obţinută prin îndoirea fibrei.  

 

Figura 1 prezintă caracteristica de oboseală a unei fibre optice cu jachetă de 

protecţie, după expunere în apă distilată.  

                              

Fig. 1. Caracteristica efort-timp defectare pentru o fibră condiţionată în apă distilată [2] 

 

Pentru o durată până la defectare sub 100 de secunde, caracteristica este uşor nelineară 

datorită timpului necesar stabilirii echilibrului termic. Între 100 şi 1000 de secunde, curba 

de oboseală este lineară cu nH = 43, valoare neobişnuit de mare. Coeficientul  n este 

parametrul de oboseală comun, definit ca panta caracteristicii rezistenţă-efort. La 2 x 10
5
 

secunde, rata de defectare creşte dramatic şi nL = 1,4, urmând ca la 3 x 10
5
 secunde rata să 

scadă iarăşi [1], [3], [9].  

Comportarea la oboseală a fibrei în jachetă, la momente de timp mai mici de 1000 de 

secunde, poate fi examinată prin tensionarea fibrei cu o solicitare relativ mică (~ 0,5%).  

În figura 2. sunt prezentate rezultatele încercării.     



Se observă că între 10 secunde şi 1000 de secunde există o regiune cu nH = 20.   

 

Fig. 2. Caracteristica experimentală efort-timp defectare a fibrei condiţionate în apă                              

distilată [9] 

 

O preînmuiere a fibrei pentru un timp cuprins între 2 şi 10 minute produce rezultate similare 

dar are loc o scădere sistematică a timpului de defectare odată cu creşterea  duratei de 

umezire, ceea ce indică o accelerare a îmbătrânirii chiar în absenţa solicitării [7], [9].     

 

Valoarea pH-ului soluţiei de imersie are un puternic efect asupra caracteristicii de 

oboseală.  

 

Fig. 3. Caracteristica de oboseală a fibrei optice fără protecţie pentru diverse soluţii [17] 

 



La o scădere cu 66% a pH-ului, solicitarea poate creşte cu un ordin de mărime pe durata de 

viaţă a fibrei. La 2,5 GPa parametrul de oboseală este n = 8 pentru toate specimenele de 

fibră optică. Factorul de oboseală n creşte la solicitări mai mici la pH 4 şi pH 7, de 

asemenea la pH 12 şi pH 14 se observă  nelinearităţi similare [3], [10].  

În figura 4 sunt prezentate câteva caracteristici de oboseală statică ale fibrei optice 

protejată în jachetă, pentru soluţii cu diverse valori de pH.  

 

 

Fig. 4. Caracteristica de oboseală statică a fibrei optice cu jachetă de protecţie în diverse 

soluţii [4] 

 

La timpi de defectare mai mici de 100 de secunde, caracteristicile de oboseală se suprapun. 

Pe durate atât de scurte nu este posibil transportul ionilor prin stratul polimeric de protecţie 

astfel încât toate mediile sunt echivalente. La timpi de defectare mai lungi de 100 de 

secunde, mediile pot influenţa chimia suprafeţei fibrei optice iar caracteristicile de oboseală 

diverg. Un mediu cu pH 14 produce iniţial un parametru n = 20 care apoi scade la 0,5 după 

1000 de secunde, timp în care îmbrăcămintea de protecţie este hidrolizată şi dizolvată în 

soluţie de KOH, ceea ce conduce spre un proces rapid de oboseală. Timpul de defectare este 

suma dintre durata necesară dizolvării stratului polimeric şi durata secvenţei de oboseală. La 

timpi mai lungi, îmbrăcămintea polimerică nu mai poate asigura protecţie şi expune fibra 

direct mediului. Atât mediul cu pH10 cât şi cel cu pH7 au n = 20 dar acesta scade între 3 şi 

7 la solicitări sub 3GPa. La valori mari ale solicitării, în medii cu pH4 şi pH0, n ia valori 

anormal de mari (35, respectiv 85) care scad spre 4,5 la pH4 şi 30 la pH0 după timpi mai 

lungi.  

Comportarea fibrei optice este foarte complexă şi sensibilă la mediu, de exemplu la 

pH-ul acestuia, dar şi la acoperirea de protecţie. Aceste efecte trebuie luate în considerare la 

proiectarea fiabilităţii sistemului care utilizează fibră optică.  

În absenţa microfisurilor din structura fibrei, rezistenţa sa la defectare ar putea fi 

controlată de rugozitatea suprafeţei. În timpul degradării acesteia se formează, prin 

dizolvare, cavităţi elipsoidale care au un comportament diferit de cel al microfisurilor, de 

unde diferenţele în valorile experimentale ale lui n observate pentru fibra neprotejată dar şi 

pentru fibra îmbrăcată. Evoluţia cavităţilor explică îmbătrânirea fibrei optice a cărei 

rezistenţă scade de două sau chiar trei ori după imersare în apă. Schimbările ulterioare 

atingerii formei de echilibru vor afecta numai dimensiunile cavităţii, deoarece rezistenţa 



depinde doar de excentricitatea profilului cavităţii, aşa că forma rămâne neschimbată, ceea 

ce se observă şi experimental.  

Modelul cavităţilor include în mod necesar dizolvarea preferenţială a zonelor de 

înaltă energie ale suprafeţei sticlei fibrei. Solubilitatea şi corodarea sticlei în apă sunt mici 

pentru pH<10 deoarece numărul legăturilor siliciu – oxigen rupte este mic. Sensibilitatea 

fibrei la pH este reflectată în sensibilitatea la oboseală.  

Valoarea acceptată a factorului de oboseală în regim de efort ridicat şi mediu cu 

pH=7 este n=20. Această valoare scade la 10 dacă pH urcă spre 12 şi 14. Acest 

comportament al oboselii este pus mai degrabă pe seama chimiei proceselor decât pe 

modelul microfisurilor.  

Figura 5 concentrează date din figurile 3 şi 4 şi compară direct rezultatele 

experimentale produse de fibra neprotejată şi cea îmbrăcată.  

 

 

Figura 5. Caracteristici de oboseală statică ale fibrei optice în variantele cu şi fără 

îmbrăcăminte de protecţie [18] 

 

Îmbrăcămimtea influenţează direct chimia suprafeţei fibrei şi acţionează ca o barieră ce 

împiedică mediul să-şi exercite acţiunile asupra suprafeţei fibrei optice. Caracteristicile de 

oboseală urmează aceeaşi curbă la timpi de defectare de ordinul a 100 de secunde pentru 

toate valorile pH, această curbă corespunde oboselii la suprafaţa fibrei în absenţa 

influenţelor externe [6]. La timpi mai lungi mediul poate penetra îmbrăcămintea, în acest 

caz  caracteristicile de oboseală pentru diverse valori de pH diverg. La un pH peste cel 

iniţial (7, 10 şi 14) curba de oboseală porneşte de la un factor de oboseală egal cu 

aproximativ 20 după care scade spre valori mai mici. Zona de tranziţie este mai întârziată la 

valori mici de pH. La un pH mai mic decât cel iniţial, durata de viaţă este prelungită până la 

momentul penetrării îmbrăcămintei. Astfel, la solicitări mari timpul de defectare este afectat 

de pH 6 sau 7 , la solicitări mici de un pH redus. Efectul este o valoare anormal de mare a 

lui n, 38 la pH 4 şi 85 la pH 0; la solicitări mici la care timpul de penetrare este insignifiant 

în raport cu timpul de defectare, n scade la valori rezonabile, 4,5 la pH 4 şi 20 la pH 0 [12], 

[15].  

Mantaua poate afecta chimia suprafeţei şi altfel decât prin pH. Materialul polimeric 

hidrolizează la 90
0
C la toate valorile de pH. S-a constatat că degradarea este mult mai 

rapidă în acizi diluaţi şi baze decât în apă pură [12]. Se menţionează că materialul de 

protecţie se dizolvă complet în circa 1000 de secunde la pH 14, se umflă şi devine gelatinos 



la pH 10, iar la pH 7 sau mai mic îşi schimbă culoarea din galben în maron şi se subţiază pe 

durata a câtorva zile după care devine negru [17].  Explicaţia chimică a oboselii este atacul 

ionilor de hidroxil asupra legăturilor siliciu – oxigen. Sensibilitatea oboselii la pH  este 

determinată de efectul concentraţiei ionilor OH
-
. Sciziunea lanţurilor polimerice poate 

produce fie un mediu acid fie unul bazic, funcţie de structura polimerului. Dacă acesta este 

un mecanism semnificativ de influenţare a pH-ului suprafeţei fibrei, atunci va fi cu atât mai 

determinant în mediu apos. Este probabil că ionii OH
-
 sunt îndepărtaţi de la suprafaţa fibrei 

în urma degradării mantalei, pH-ul scade şi se manifestă o valoare anormal de mare a 

factorului de oboseală. La aproximativ 2 x 10
5
 secunde n scade abrupt, posibil din cauza 

creşterii locale a pH-ului la o valoare caracteristică apei distilate. La timpi mai lungi, n 

creşte iarăşi.  

O observaţie cu importanţă practică este intersectarea caracteristicilor de oboseală 

ale fibrei neprotejate şi celei îmbrăcate, la pH 7 şi pH 10; timpii de defectare ai fibrei 

îmbrăcate sunt mai scurţi la solicitări mici [19]. Explicaţia bazată pe creşterea concentraţiei 

ionilor hidroxil ca urmare a modificării pH-ului prin degradarea mantalei de protecţie este 

inconsistentă deoarece variaţia pH-ului nu poate produce o variaţie atât de masivă a 

concentraţiei de ioni. Este mult mai probabil să funcţioneze un mecanism de transport.  

Un defect de suprafaţă, sub forma unei cavităţi semisferice, este gazda unui proces 

de dizolvare ce acţionează cu precădere asupra bazei (figura 6). Marginea cavităţii nu este 

dizolvată datorită curburii convexe a suprafeţei. Ratele diferite de dizolvare între baza 

cavităţii şi partea sa superioară produc un profil ascuţit şi o creştere a factorului de 

amplificare a solicitare-ului comparativ cu situaţia cu solicitare zero. (fig. 6a. şi 6b.). 

Figura 6. Defecte de suprafaţă sub forma cavităţilor  

 

 

După ce cavitatea atinge o anumită adâncime, dizolvarea lentă este înlocuită printr-un 

mecanism de rupere a legăturilor ce continuă adâncirea cavităţii şi transformarea ei într-o 

fisură de formă ascuţită. Etapele primare ale acestui proces pot fi întârziate de 

îmbrăcămintea fibrei optice ce împiedică evacuarea sticlei dizolvată din cavitate. Pe măsură 

ce creşte concentraţia materialului dizolvat, ratele de disoluţie scad dar se schimbă şi 

raportul dintre ele, în sensul creşterii vitezei de dizolvare la bază faţă de cea de la partea 

superioară. Cu alte cuvinte, dizolvarea cavităţii continuă dinspre bază spre marginea de sus. 

Deşi dimensiunile cavităţii cresc mai lent într-o fibră protejată faţă de fibra neprotejată, 

ascuţirea creşte mult mai rapid (fig. 3.17.c.). Astfel s-ar putea explica de ce timpul de 

defectare al fibrei îmbrăcate, la solicitare zero, este mai scurt decât cel al fibrei neprotejate.                                       

Deteriorarea stratului polimeric de protecţie a fibrei optice precede degradarea suprafeţei 

fibrei. Dacă ruperea polimerului a făcut obiectul unor numeroase studii, rezistenţa 

materialului de acoperire la abraziune este mult mai puţin studiată. Proprietăţile rupturilor în 



polimerul de protecţie pot fi analizate folosind tehnica defectelor provocate. În materialul de 

acoperire sunt stimulate, într-un mod controlat, fracturi fie prin amprentare fie prin 

abraziune. Răspunsul acoperirii la solicitare este determinat printr-o metodă complicată 

bazată pe măsurarea energiei implicate în deformarea materialului.  

 

 

3. Efecte ale temperaturii 

 

Umiditatea atmosferică este responsbilă de degradarea caracteristicii de fiabilitate a 

fibrei optice. Modelul general acceptat se bazează pe creşterea fisurilor ( mai degrabă pe 

ascuţirea vârfului rupturii) printr-o reacţie de corodare apă – sticlă favorizată de solicitare: 

 

 

                                     │                                       │                       

                                ─ Si ─ O ─ Na + H2O → ─ SiOH + Na
+
 + OH

-
 

                                     │                                       │ 

 

 

Rata degradării este controlată de difuzia în volum a sodiului din sticlă.  

În sticlă, reacţia ce produce degradarea este de tipul: 

 

 

                                     │            │                            │                    │ 

                                ─ Si ─ O ─ Si ─ + OH
-
  →  ─ Si ─ O

-
 HO ─ Si 

                                     │            │                            │                    │ 

 

Timpul de defectare este un proces activat termic cu o energie de activare ce variază cu 

solicitarea de la 45 kJ/mol la 3,4 GPa la 75kJ/mol la solicitare zero pentru fibră îmbrăcată în 

polimer, în apă [20]. Pentru fibra îmbrăcată în manşon siliconic, în apă, energia de activare 

variază de la 57,5kJ/mol la 0
0
C la 45kJ/mol la 100

0
C. Energia de activare pentru fibra 

neprotejată, în soluţie de KOH cu rezistivitate de 1MΩ este de 63kJ/mol. Dependenţele 

energiei de activare de solicitare, temperatură şi mediu sunt determinate prin extrapolarea 

datelor, rezultând o imprecizie a relaţiilor şi o incertitudine a rezultatelor.  

Îmbrăcămintea fibrei complică imaginea. Energia de activare asociată cu prezenţa 

jachetei de protecţie ar putea fi mai mică decât cea a reacţiei apă – sticlă, rezultând că 

efectul acoperirii ar scădea la temperaturi mai coborâte; viteza reacţiei apă – sticlă scade 

repede odată cu temperatura. Aşadar extrapolarea datelor pentru fibră îmbrăcată la 

temperaturi mici ar putea conduce la erori mari. Extrapolarea datelor privind fibra 

neprotejată la fibra îmbrăcată, deşi la fel de incorect cantitativ, ar fi o apreciere calitativă 

rezonabilă deoarece ambele converg către aceeaşi limită la temperaturi mici.        

Unele studii consideră că temperatura fictivă, aşa cum este aceasta definită în analiza 

termomecanică, determină rezistenţa fibrei optice şi caracteristica de oboseală [13]. Calcule 

de dinamică moleculară arată descreşterea rezistenţei fibrei optice cu temperatura fictivă. 

Apa interacţionează cu sticla la vârful defectului producând relaxarea structurii, prin urmare 

temperatura fictivă scade în regiune. O temperatură fictivă mai mică creşte afinitatea 

regiunii pentru vapori de apă. Acest proces cu reacţie pozitivă, desfăşurat pe o perioadă 

lungă de timp, produce defecte care scad rezistenţa fibrei. Această teorie explică, în bună 

măsură, scăderea rezistenţei fibrei optice după lipirea prin fuziune [11], [16], [19].  



Această teorie explică şi dependenţa rezistenţei de rata tensionării sau solicitarea statică. 

Rezistenţa la oboseală creşte cu temperatura fictivă. Factorul de oboseală al unei fibre cu 

temperatură fictivă mare este jumătate din cel al unei fibre cu temperatură fictivă mai mică. 

 

4. Concluzii 

 

Oricare ar fi mecanismul de oboseală, el implică atacul chimic al legăturii siliciu – 

oxigen, astfel că este de aşteptat ca o lege Arrhenius să genereze o dependenţă exponenţială 

de solicitare. 

Fibra optică expusă mediilor dificile în care se manifestă factori agresivi precum 

umezeală, agenţi corozivi, temperatura, cunosc o degradare a rezistenţei mecanice, şi 

implicit scăderea timpului de viaţă, prin mecanisme ce produc defecte de suprafaţă. 

Îmbrăcămintea de protecţie are un puternic efect asupra fiabilităţii fibrei. Ea poate diminua 

sau creşte oboseala fibrei în funcţie de nivelul solicitării şi pH-ul mediului ambiant. 

Mecanismele acestor acţiuni sunt degradarea mantalei şi difuzia prin stratul de protecţie. 

Aceste mecanisme au efecte neglijabile la temperaturi mai mici. Condiţionarea fibrei 

protejate în apă distilată produce o valoare mare a factorului de oboseală, prin corodarea 

protecţiei, efect ce dispare la solicitări mici.  

Caracteristicile de oboseală ale fibrei neprotejate şi ale fibrei protejate se 

intersectează. La solicitări mici, fibra cu strat de protecţie are un timp de defectare mai 

scurt, în timp ce la solicitări mari prezintă un timp de defectare mai lung. 

Accentuarea îmbătrânirii fibrei este pusă pe seama dezvoltării unor defecte de 

suprafaţă prin disoluţie.      
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