
Vaatimukset ja testit kiskojen termiitti
hitsaukselle kuvataan standardeissa 

Konepajalla toteutettavat kiskojen termiittihitsausprosessien hyväksymismenettelyt 
määrittelevä standardi on uudistettu. Lisäksi on julkaistu uusi standardi, joka kuvaa 
testit ja vaatimukset urakiskojen termiittihitsaukselle konepajalla. Laboratoriokokeet 
kannattaa tehdä standardien mukaan, koska niiden perusteella rautatieviranomaiset 
saavat riittävästi tietoa raiteessa suoritettavia kokeita varten.

SFS-EN 14730-1:2017 Kiskoliikenne. Rata. Kiskojen termiittihitsaus.  
Osa 1: Hitsausprosessien hyväksyminen
2. painos,  2017. 80 sivua (suomi/englanti). Hinta 84,80 € (+ alv 24 %)

Standardissa määritellään testit ja vaatimukset termiittihitsausprosessien hyväksymiseen, 
kun hitsaukset tehdään konepajalla. Siinä määritellään menetelmäkokeen suoritusolo
suhteet ja pätevyysalue kaikille käytännön hitsaustöille. Standardi pätee tuotanto,  
korjaus ja täyttöhitsaukseen. Sitä sovelletaan uusien, standardissa SFSEN 136741 
kuvattujen Vignolekiskojen hitsausliitoksiin, kun kiskoilla on sama profiili ja teräslaatu.

SFS-EN 16771:2016 Kiskoliikenne. Infrastruktuuri. Urakiskojen 
termiittihitsaus
1. painos, 2016. 69 sivua (suomi/englanti). Hinta 84,80 € (+ alv 24 %)

Standardissa määritellään konepajalla tehtävät laboratoriotestit ja vaatimukset urakiskojen 
termiittihitsaukselle. Sitä sovelletaan uusien, standardissa SFSEN 14811 kuvattujen 
kiskojen hitsausliitoksiin, kun kiskoilla on sama profiili ja teräslaatu.

Vaatimusten täyttymisen lisäksi myös tiedot tulee dokumentoida standardeissa esitellyllä 
tavalla.

Lisätietoja standardisoinnista
Yhteinen Toimialaliitto ry  www.ytl.fi
Kimmo Konkarikoski  040 579 4393
Standardisointipäällikkö  etunimi.sukunimi@ytl.fi



Monta tapaa tilata julkaisuja
Julkaisut ovat saatavana painettuna ja pdftiedostona. Ne voi tilata yksittäin tai 
kestotilauksena SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi ja puh. 09 1499 3353.

Toimituskulut 9 ¤, yli kilon lähetyksistä postista noudettaessa 12,10 ¤ ja Ovelle-pakettina 17,20 ¤. Hintoihin ja toimituskuluihin 
lisätään tuotteen mukainen alv. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.  Yhteystietojen muutokset: pirjo.kuronen@sfs.fi 

Verkkokaupassa voit tarkistaa julkaisujen ajantasaiset tiedot. Voit myös tilata julkaisuja  
ja ladata niitä omalle koneellesi. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

SFS Online palvelussa oma standardikokoelmanne on aina ajan tasalla internetissä.  
Kiinnostuitko? Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi.

 
Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi kuulu vista 
standardeista. Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu.

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse? www.sfs.fi/uutiskirjetilaus

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki 
p. 09 149 9331, www.sfs.fi, sales@sfs.fi
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