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POSIÇÃO SOBRE O ACORDO DE DERROGAÇÃO M258 
(transmitida pelo representante da APEQ) 

 
Acordo Multilateral M258 

ao abrigo da secção 4.1.4 do ADR  

relativo ao transporte de tubos de calor contendo amoníaco anidro 

 

1. Por derrogação das prescrições do ADR da instrução de embalagem P200, os tubos de calor que 

contêm amoníaco anidro, UN1005, podem ser transportados sob as seguintes condições: 

a) Os tubos de calor devem ser embalados de acordo com a instrução de embalagem P003; 

b) Cada tubo deve adicionalmente cumprir os seguintes requisitos: 

O tubo consiste numa seção de alumínio perfilado extrudido contendo amoníaco anidro; 

O fechamento é assegurado por uma extremidade conformada e por um tampão, soldados 

nas suas extremidades 

A capacidade máxima de amoníaco anidro em cada tubo é de 250 gramas; 

A pressão de rutura de uma seção de alumínio perfilado é de 125 bar. 

A pressão interior a 20ºC não deve exceder 10 bar 

c) Durante a sua manufactura cada tubo deve ser sujeito aos seguintes controlos: 

Inspecção das soldaduras com raios-X  

Ensaio de estanqueidade com hélio; 

Ensaio de calor a 125ºC durante 30 minutos; 

Ensaio a 90ºC para detetar fugas de amónia usando papel de tornassol; 

2. A documentação relativa aos vários ensaios deve permanecer disponível para as autoridades 

competentes: 

3. Todas as outras disposições do ADR continuam aplicáveis. 

4. Em complemento à informação prescrita pelo ADR, o expedidor deve mencionar no documento de 

transporte, os seguintes elementos: “Transporte em conformidade com a seção 4.1.4 do ADR 

(M258)” 

5. Este Acordo Multilateral aplica-se ao transporte entre os países Partes Contratantes do ADR que 
o tenham assinado, até 5 de março 2018, exceto se for revogado antes desta data por pelo 
menos um dos signatários, ficando nesse caso válido apenas para os transportes entre os países 
Partes Contratantes do ADR que o tenham subscrito e não o tenham revogado, no seu território, 
até à referida data.  
 

Proposto pela França (6.3.2013) 

 

POSIÇÂO DA APEQ – Associação Portuguesa das Empresas Químicas   
 
A APEQ, após consulta efectuada aos seus Associados interessados neste tema, não recebeu quaisquer 

solicitações favoráveis à assinatura do Acordo Multilateral M 258 ao abrigo da secção 4.1.4 do ADR, 
relativo ao transporte de tubos de calor contendo amoníaco anidro. 
 
Pelo inexistente impacto que a derrogação do acima referido Acordo Multilateral tem junto das empresas 
químicas suas associadas, a APEQ manifesta que não tem qualquer motivo que justifique a assinatura da 
do Acordo Multilateral de Derrogação M 258. 
 
Contudo, não se oporá à assinatura deste Acordo de Derrogação, por entender que poderão existir outras 
partes interessadas.  
 
José Barardo Ribeiro 
APEQ, 27/9/2013 

 


