
	 	

Norma EN 15085: Aplicações ferroviárias, 
soldadura de veículos e componentes ferroviários.

A certificação EN 15085-2 de um 
fabricante leva-se a cabo mediante a 
avaliação dos processos e disposições 
implementados pela organização de 
acordo com os requisitos da norma. A 
soldadura é um processo especial muito 
utilizado na construção de veículos 
ferroviários e seus componentes. As 
disposições requeridas para este processo 
estão estabelecidas na série de normas 
ISO 3834 “Requisitos de qualidade para 
a soldadura por fusão de materiais 
metálicos”. Os clientes do sector 
ferroviário poderão exigir aos fabricantes 
que estes forneçam produtos soldados 
certificados conforme a dita norma. Assim, 
a certificação pelo Sistema EN 15085-2 
das empresas permite melhorar os seus 
processos de fabricação e a qualidade dos 
seus produtos.

Níveis de certificação

As certificações pela EN 15085 classificam-
se em função dos níveis de certificação 
(CL) designados segundo a classe de 
execução (CP) e os fatores de segurança 
da soldadura. Os níveis de certificação 

requeridos estão definidos na norma 
EN 15085-2, podendo ser adaptados 
às necessidades do cliente. Cada nível 
permite realizar determinadas classes de 
execução de soldaduras.

Definem-se quatro níveis de certificação:
_ CL1: Permite realizar soldaduras de  
 qualquer classe de execução e cobre os  
 restantes níveis de certificação.
_ CL2: Permite realizar soldaduras de  
 classes CP C2 a CP D (dentro de certas  
 condições as CP C1)
_ CL3: Apenas permite realizar soldaduras  
 CP D. Não requere certificação do  
 fabricante com entidade externa.
_ CL4: Aplicável a fabricante por uma  
 entidade externa.

Classes de execução de soldaduras: 
Determinam a categoria de esforço (fator 
de segurança do projeto) e a categoria de 
segurança da soldadura (consequências de 
uma falha da soldadura).

Introdução

A série de normas EN 15085

aplica-se à soldadura de materiais 
metálicos (aço e alumínio) durante a 
construção e manutenção dos veículos 
ferroviários e seus componentes.

Ademais permite:

_ Definir os requisitos de certificação e  
 de qualidade para o fabricante de peças  
 soldadas que realiza novas construções  
 ou trabalhos de reparação.
_ Relacionar os requisitos definidos na  
 fase de projeto.
_ Realizar soldaduras de qualidade   
 apropriadas e demostrar a qualidade  
 exigida mediante inspeção.

Todos estes requisitos baseiam-se em 
fatores de segurança e resistência básicos 
para o funcionamento do ferrocarril 
distinguindo-se distintas classes de 
execução das soldaduras. Em função 
das classes, especificam-se os níveis de 
certificação para a produção, inspeção, 
ensaio e a qualificação do pessoal de 
soldadura.

A série de normas EN 15085 aplica-se à soldadura de materiais metálicos durante 
a construção e a manutenção de veículos ferroviários e seus componentes. 
A certificação pela EN 15085-2, por parte de um organismo de certificação 
reconhecido como a Lloyd’s Register, permite ao fabricante demostrar que 
conseguirá o nível de qualidade de soldadura requerida pelo cliente.

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



necessário a figura de um coordenador 
suplementar, nos níveis de certificação CL1 
e CL2.

Os procedimentos de soldadura serão os 
necessários para cada união, em qualquer 
nível de certificação e classe de execução. 
A qualificação dos mesmos dependerá da 
classe de execução. De modo a verificar 
e assegurar que o projeto satisfaz o 
especificado na norma 15085-3, garantir 
as condições de soldadura, demostrar a 
competência dos soldadores e a qualidade 
das soldaduras, realizar-se-ão provetes. 
Realizar-se-ão provetes (mock-ups) nas 
mesmas condições de fabricação que as 
da produção real, segundo a norma EN 
15613.

Certificação connosco

A Lloyd’s Register é um organismo 
certificador reconhecido pela “Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias” 
(Espanha) no campo de aplicação das 
normas EN 15085 e pelo “European 
Committee for Welding of Railway 
Vehicles” (ERWRV). Os certificados 
emitidos serão publicados num Registro 
Online (www.en15085.net) dando uma 
visibilidade da empresa certificada face ao 
mercado internacional.

A Lloyd’s Register, a pedido do fabricante, 
realizará a verificação do cumprimento 
face a norma, em particular:                          
_ Requisitos do pessoal de soldadura  

 (soldadores, inspetores, coordenadores  
 de soldadura).
_ Avaliação dos conhecimentos do   
 coordenador de soldadura.
_ Especificações e procedimentos
 de soldadura.
_ Ensaios de qualificação de operadores e  
 soldadores.
_ Realização de “mock-ups”.
_ Requisitos técnicos e produção de  
 soldaduras.
_ Requisitos de qualidade de soldadura  
 de acordo com a ISO 3834.

Quem somos?

A Lloyd’s Register é uma das empresas 
líder a nível mundial na avaliação de 
instalações, equipamentos e produtos 
de acordo com Normas regulamentárias 
ou voluntárias, especificações e códigos 
técnicos e esquemas internacionalmente 
reconhecidos.

Desde o projeto e nova construção, até à 
sua retirada de serviço, o nosso objetivo 
é oferecer soluções que possibilitem a 
redução do risco e ajudar a garantir a 
segurança, integridade e funcionamento 
dos ativos e sistemas durante todo o seu 
ciclo de vida.

A reputação da Lloyd´s Register como 
organismo independente foi sendo 
construída ao longo de mais de 250 anos 
de história. A ausência de acionistas 
na nossa organização, permite-nos ser 
independentes e imparciais em tudo o 
que fazemos.

Nossa presença

A Lloyd´s Register goza de uma 
reputação internacional e é respeitada 
pela qualidade, imparcialidade e 
integridade da sua força de trabalho, 
composta por mais de 9.000 pessoas. Os 
nossos trabalhadores estão suportados 
por uma infraestrutura operacional 
cuidadosamente preparada, a qual está 
atualmente presente em mais de 247 
escritórios ao longo de mais de 171 países.

Classes de inspeção  

Aplicam-se às uniões soldadas e 
dependem da classe de execução, 
segundo as tabelas 3 e 4 da EN 150085-
3. Utilizam-se para identificar os tipos e 
níveis mínimos de inspeção das uniões 
soldadas.

Os requisitos de qualidade para os 
fabricantes que levam a cabo trabalhos 
de soldadura em veículos ferroviários 
e componentes, estão especificados na 
série de normas ISO3834. Dependendo 
do nível de certificação, os requisitos das 
normas EN ISO 3834-2, EN ISO 3934-3 ou 
a norma EN ISO 3834-3 ou EN ISO 3834-
4 devem ser cumpridos. Outro requisito 
importante é a figura do coordenador 
de soldadura que esta norma exige ao 
fabricante. Distinguem-se três níveis de 
coordenador de soldadura (A, B e C), e 
a sua qualificação deve ser demostrada 
mediante duas opções:
_ Esquema de qualificação qualificação  
 pelo “European Welding Federation”  
 (EWF). 
_ Três anos de experiência e  
 conhecimentos comprovados.

Dependendo do nível de certificação, o 
fabricante de soldadura deve possuir para 
cada posto de soldadura os coordenadores 
de soldadura especificados no Anexo C.

O número de coordenadores dependerá 
do volume de fabricação, sendo inclusive 

As nossas equipas 
incluem especialistas com 
conhecimento profundo e 
compreensão de todos os 
materiais, componentes, 
equipamentos, sistemas, 
comportamentos 
humanos e complexidades 
operacionais 
compreendidas numa 
fábrica ou instalação de 
grandes dimensões.
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