
	 	

EN ISO 3834: Requisitos de qualidade para a 
soldadura por fusão de materiais metálicos

A norma UN ISO 3834 complementa a 
aplicação da EN ISO 9001 ajudando o 
fabricante a definir os controlos para o 
seu processo especial de soldadura com 
o objectivo de conseguir assegurar  a 
qualidade do produto soldado.

 A família de normas EN ISO 3834 está 
constituída fundamentalmente pelas 
seguintes partes:
_ EN ISO 3834-2: Requisitos de qualidade  
 completos.
_ EN ISO 3834-3: Requisito de qualidade  
 normais.
_ EN ISO 3834-4: Requisito de qualidade  
 elementar.

A seleção adequada do nível de qualidade 
não depende necessariamente da 

qualidade exigida ao produto. A seleção 
baseia-se na necessidade de controlar o 
processo produtivo de modo a garantir o 
cumprimento dos requisitos contractuais e 
regulamentários. A tipologia do processo 
de produção é o parâmetro direto para a 
seleção da parte correta da norma EN ISO 
3834.

Os critérios de seleção do nível de 
qualidade encontram-se listados e 
comparados por nível na Norma EN ISO 
3834-1.

Um dos requisitos da norma
EN ISO 3834, em função do nível de 
qualidade selecionada, é dispor de 
pessoal de coordenação para as tarefas 
de soldadura e que estes cumpram com 
requisitos mínimos de formação. 

A norma EN ISO 3834

O objetivo principal da certificação pela 
EN 3834 é assegurar que os Fabricantes 
são competentes e realizam um controlo 
adequado do processo especial de 
soldadura, de maneira que os seus 
clientes possam ter a confiança de que 
os seus produtos soldados cumprem 
com os requisitos acordados em relação 
à qualidade da soldadura. Além deste 
ponto, através da implementação dos 
requisitos da EN ISO 3834, assessorados 
por uma terceira parte, os fabricantes 
podem incrementar facilmente o nível 
de eficiência do seu controlo e gestão de 
produção, com uma alteração significativa 
na redução de custos sem diminuir o nível 
de qualidade. 

A soldadura por fusão é um processo amplamente utilizado na fabricação de uma 
infinidade de produtos e em muitas das empresas é um aspeto chave da produção. 
É importante assegurar que estes processos são realizados da maneira mais efetiva 
possível e que se aplica o controlo adequado em todos os aspectos da operação.  
A certificação ISO 3834 permite superar as debilidades do sistema e incrementar a 
capacidade do fabricante para vender os seus produtos no mercado local e 
internacional.

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



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 de operações 
cuidadosamente desenvolvida, a qual 
está atualmente presente em mais de 247 
escritórios ao longo de mais de 171 países.

Vantagens para o fabricante

A implementação da EN ISO
3834 oferece ao fabricante os seguintes 
benefícios:
_ Facilita o cumprimento das novas   
 normas europeias e diretivas da EU.
_ Permite confirmar a capacidade de  
 fabricação e soldadura assim como a  
 competência do pessoal.
_ Melhorar a confiança do cliente   
 reduzindo a necessidade de auditorias  
 externas.

Quem somos?

A Lloyd’s Register Energy é uma empresa 
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 objectivo 
é oferecer soluções que reduzam o 
risco ajudando 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.

O que fazemos e os 
serviços que oferecemos 
ajudam os nossos clientes 
a traçar uma rota no 
caminho da conformidade 
através dos diferentes 
estandartes que devem ser 
cumpridos, salvaguardando 
o seu negócio e os seus 
projetos.
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