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Geachte werkverantwoordelijke,
Op 27 mei 2018 heeft er een doorslag van een Ribe leidingonderbreker tijdens een
, spanningloosstelling plaats gevonden. Tijdens de doorslag waren er geen werkzaamheden aan
of in nabijheid van de bovenleiding. Eerder zijn er meldingen gekomen dat tijdens de
aardprocedure spanning wordt gemeten. Alhoewel er nu geen sprake is geweest van
elektrocutiegevaar, is het doorslaan een zorgelijke situatie.
Deze brief is aan u gestuurd om u attent te maken op de potentiele risico's en u dringend te
verzoeken passende maatregelen te treffen.
Doorgeslagen Ribe leidinqonderbrekers wiren in 2010 aanleiding om veiligheidsbericht 25 te
sturen. Naar aanleiding van dat veiligheidsbericht is de Ribe leidingonderbreker gemodificeerd.
De modificatie betrof een verlengde kruipweg, waardoor het risico op doorslag verlaagd is.
Op. basis van de ernst en snelheid van vervuiling van leidingonderbrekers is destijds een aantal
leidingonderbrekers ·als risicovol gekenmerkt. Deze zijn projectmatig vervangen door de
~gemodificeerde Ribe leidingonderbreker. Ook elke nieuwe Ribe leidingonderbreker die sindsdien
is geïnstalleerd, betreft het gemodificeerde type. Hèt grootste deel van de Ribe populatie betreft
echter nog het oude type met de kortere kruipweg, zie afbeelding op de volgende pagina.
PGO / OPC

Voor elk type leidingonderbreker1 geldt dat regelmatige inspecteren en reinigen noodzakelijk blijft.
Het betreft dus alle types Ribe leidingonderbreker, ongeacht of de kruipweg is verlengd of niet.
In PGO zou dit geborgd moeten zijn via onderstaande eis2 en aanverwante eisen.
Voor OPC-contracten is dat vastgelegd in OHD00033-3, zie bijlage.
SVpgo 1.2.1.2

Handhaven veilige EV, installatie
(1)

Bron

Onderliggend Opmerkingen

De Infrastructuur dient in zqdanige
Geeri
Zie:
1.2.1
conditie te zijn dat de EV installaties
RLN00128 en
in correcte technische staat te zijn.
RLN00214
Informatie bij de eis: goede werking, juiste instellingen, vrij van brandparels, geen kruip- of overslag
sporen, geen scheuren, geen lekkage, geen los zittende verbindingen, geen beschadigingen, geen
losse contacten, e.d.

1 Dit bericht richt zich in eerste instantie op de Ribe leidingonderbreker, maar is ook van toepassing op de andere
2

toegepaste 1500V leidingonderbrekers (NS, Arthur Flury) en ook voor de andere spanningen (AF, Siemens).
In de loop der tijd wijzigen contracteisen. Mogelijk dat de formulering van de eis en/of de eisidentificatie in een ander
contract afwijken.
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Kruipwegen.
De recente doorslag heeft plaatsgevonden via het tussenschot, zie onderstaande foto. Inspectie
en reiniging dient zich derhalve niet te beperken tot de kortste kruipweg. Ter illustratie is een
aantal mogelijke kruipwegen van de Ribe leidingonderbreker in rode streepjeslijnen in
onderstaande afbeelding weergegeven. (Er zijn nog andere varianten op de kruipweg mogelijk)

Ge

moo ifü:eerde

Ribe t,ei:d irigoniderbre~e~ ~rn~p1h-eg B
(Ook mos;efü_jk pad biij het oude type)

G~rnód ifh:é@rde, R.lbi!- llêl'êl1rigondèrbrè-~r;. li:nJtpi1,W1g C.
~Ook mogè,ltj k pad bij het oudë ty~}

Afbeelding: kruipwegen Ribe leidingonderbreker.

Vochtige omstandigheden
De recente doorslag vond afgelopen weekend in Utrecht, na een fikse regenbui. Dat een vochtige
leidingonderbreker in combinatie met sterke vervuiling het risico op doorslag naar onacceptabel
niveau verhoogd, is ook vastgesteld in de testen in laboratoriumomgeving, die zijn uitgevoerd
naar aanleiding van de eerste meldingen in 2010.
Veilige werkplek
Alhoewel veiligheidsbericht 25 medio 2014 reeds is ingetrokken en daarmee ook de daarbij
horende werkinstructie, dient de installatieverantwoordelijk in staat gesteld te worden om een
veilige railinfra te kunnen overdragen aan zowel onderhouds- als projectaannemers.
Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen, kan de betreffende installatieverantwoordelijke
nadere informatie vragen aan de onderhoudsaannemer ten behoeve van een schoonverklaring.
Indien een leidingonderbreker niet veilig geacht wordt door de installatieverantwoordelijke of door
_ de aannemer zelf, dient de aannemer passende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het
aanvragen van een extra bovenleidinggroep middels een WBI, waardoor de betreffende
leidingonderbreker niet meer de functie vervult van elektrische scheiding tussen 1500V en minus.
Indien een extra groep niet mogelijk is dan kunnen de maatregelen uit veiligheidsbericht 25
worden toegepast. Te weten:
• Als de vervuilde RIBE leidingonderbreker de scheiding vormt tussen een spanningsloos te
schakelen groep en een groep onder spanning, dan aan de zijde van deze leidingonderbreker
een dubbel aardsnoer aanbrengen.
• Indien meerdere vervuilde RIBE's zich binnen 100m van elkaar bevinden (binnen dezelfde
groep), dan is hiervoor 1 dubbel aardsnoer voldoende.
• Bij snelschakelaars die een vervuilde RIBE leidingonderbreker voeden een tot 60 seconden
verlengde wederinschakeltijd instellen.
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Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u daarover contact opnemen met uw
Installatieverantwoordelijke in de regio.
"
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Bijlage: eis OHD00033-3 v2012
3200'.OK.02

Kwaliteit-specificaties bovenleiding:
15. Leidingonderbrekers:

\

1 5. 1 lsolatieblok (tussenschot):
BW: - geen verbrande isolatie en geen brandparels;
- geen aaneengesloten koolspoor die de scheiding ,
kortsluit. NB: Voor de Ribe leidingonderbreker is met name
de kopse onderkant van he,t isolatieblok van belang.

*

inspectie

*

Inspectie

*

inspectie

OHD00012

Herstel binnen 4 weken.
I

\

15.2 Isolerende verbindingshoekstukken Ribe
leidingonderbreker
Betreft alleen die hoekstukken die de twee potentialen
scheiden (4 stuks)
BW: - Geen brandplekken en -geen brand parels
- Geen aaneengesloten koolspoor die de scheiding
kortsluit
,,
·~ Geen beschadigingen van de laklaag

,î

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht
www.prorail.nl

Herstel binnen 4 weken indien zwaar vervuild.
Herstel binnen 12 yveken indien matig vervuild.
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15.3 Vonkenschot Ribe leidingonderbrekers (kunststof
beschermplaten bij de vonkenhoorns):
BW: circa 50% van de dikte is verbrand.
Herstel binnen 4 weken.
15.4 Vonkenhoorns:
BW: dunste doorsnede > 30 % is aanwezig.
Herstel binnen 4 weken.
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