
Nexans lancerer sin tyveribeskyttelse til kabler på InnoTrans 2012

Nye løsninger gør det sværere at stjæle og nemmere at spore Nexans’ jernbanekabler

Nexans, som er en af verdens førende kabelproducenter, lancerer ny tyveribeskyttelse til kabler på InnoTrans – løsninger, som skal hjælpe
jernbaneselskaberne at reducere de omfattende tyverier af kobberkabler i jernbanenettet.

Nexans prøver at angribe tyverierne af jordkabler fra to sider. Dels gennem kabler, som er sværere at stjæle og ikke lige så økonomisk givende
for tyvene, men som alligevel opfylder de seneste branchestandarder fuldstændig. Dels gennem et mærkningssystem med en avanceret
brandbestandig kobbertape, som gør at leveringskæden kan give information om tyverier.

Jordkabler tyveribeskyttes af stål- og kobberblanding

De fleste kabler – og navnlig jordkabler – er fremstillet udelukkende af kobber, hvilket gør dem meget værdifulde og attraktive for kobbertyve,
på grund af den høje skrotrpis på ren kobber. Nexans’ første tiltag er at mindske skrotværdien på kablerne, uden at give køb på kablernes
ydelse i øvrigt. Kobberlederen, som er af standardstørrelse, har en armering af skiftevis kobbertråd og galvaniseret ståltråd og et hylster af
kraftigt plast (polyeten). Ståltråden bevirker, at det bliver sværere at klippe kablet over med almindeligt værktøj, og dermed mere besværligt at
stjæle kablerne. Samtidig er det praktisk taget umuligt at separere kobberet fra stålet, hvilket reducerer værdien på det sorte marked til en
brøkdel af prisen på rent kobber.

Disse nye patenterede tyverisikrede jordkabler er 100 % kompatible med tidligere kobberkabler med tilsvarende ydelse, og man kan anvende
samme værktøj og kabelsko. Kablerne har desuden en god bøjelighed og formstabilitet.

Brandsikre og tyverisikrede kablemærkninger

Når kablerne er fjernet fra jernbanesporene, plejer tyvene at brænde dem af for at fjerne isoleringen, inden de videresælger kobberet. Det
betyder, at alle identifikationsmærkninger på kablerne plejer at forsvinde, og at det bliver umuligt at spore kilden.

For at modvirke dette problem har Nexans udviklet et kabel (patentansøgning indgivet) med en kodet, brandsikker kobbertape, som er
indflettet i kabellederne. Mærkningen gør det nemmere at spore oprindelsen på det stjålne kobber, når det afleveres til skrothandlerne.

Da tapen er flettet ind langs hele lederens længde, er det praktisk taget umuligt for tyven af komme af med den.

– Kobbertyverier er et problem, som skaber alvorlige sikkerheds- og driftsproblemer for jernbanenettet over hele verden. Nexans har et tæt
samarbejde med sine kunder for at udvikle løsninger, som kan afhjælpe problemerne, siger Jean Fehlbaum, markedschef for infrastruktur- og
industriprojekter i Nexans.

– Genindvinding er en vigtigt del af kobberets leveringskæde, men det er meget vanskeligt at fastslå oprindelsen på det genindvundne
kobber. Vi er overbevist om, at disse nye metoder tilbyder glimrende muligheder til at gøre jernbanekabler mindre attraktive at stjæle, samtidig
med at aktørerne i branchen får nye redskaber til at identificere stjålet kobber.

Nexans’ tyverisikrede kabler testes i øjeblikket af en række jernbaneselskaber i Europa.
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Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og
kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender
sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft,
automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering.

Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden
for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset
miljøbelastning er blandt de centrale initiativer.

Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 25.000 medarbejdere og havde i 2011 en
omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com


