Ελεγχόμενη κατεδάφιση του Churchill House στο Μπέλφαστ της
Β. Ιρλανδίας
Η ελεγχόμενη κατεδάφιση κτιρίου με χρήση εκρηκτικών υλών είναι πάντα μια
δύσκολη και απαιτητική δουλειά, χρειάζεται γνώση, οργάνωση και προσοχή.
Παρόλαυτα υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές που ακόμα και για ομάδες με διεθνή
εμπειρία και γνώση αποτελούν πολύ μεγάλη πρόκληση. Η περίπτωση του Churchill
House στο Μπέλφαστ στην Ιρλανδία ήταν μια από αυτές.
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Κατασκευάστηκε το 1966 και άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Κόστισε πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες για να χτιστεί και πήρε το όνομα του από
τον βρετανικό πρωθυπουργό Winston Churchill, ο οποίος είχε πεθάνει το
προηγούμενο έτος. Η περιοχή στο κέντρο του Μπέλφαστ όπου και κατασκευάσθηκε
το κτίριο ήταν αρκετά σαθρή και δυσκόλεψε στην κατασκευή ενός τόσο ψηλού
κτιρίου. Οι μηχανικοί έπρεπε να φτάσουν πάνω από 20 μέτρα βάθος ώστε να
μπορέσουν να εδράσουν τα θεμέλια. Η τελική κατασκευή αποδείχτηκε πολύ
ανθεκτική και κατάφερε να επιζήσει από αρκετές βομβιστικές επιθέσεις κατά την
διάρκεια των προηγούμενων ταραγμένων δεκαετιών.

Η τοποθεσία του Churchill House
Η κατεδάφιση του Churchill House ήταν η αρχή για ένα μεγάλο επενδυτικό
εγχείρημα, την κατασκευή της πλατείας Victoria που θα έδινε νέα πνοή στο κέντρο
της πόλης του Μπελφαστ.
Η κατασκευάστρια εταιρία εξέτασε τη μέθοδο της κατεδάφισης του κτιρίου με χρήση
εκρηκτικών υλών ώστε να μπορέσει να μειώσει το χρόνο αποπεράτωσης σε σχέση με
τη συμβατική μέθοδο.

Η ομάδα της Controlled Demolition Group (CDG) που ανέλαβε την κατεδάφιση
κατάλαβε από την αρχή την ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος. Το 64 μέτρων 19 όροφο
κτίριο βρισκότανε στην καρδιά της πόλης, στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του
Μπέλφαστ, και επρόκειτο να είναι η πρώτη ελεγχόμενη κατεδάφιση ενός τόσο ψηλού
κτιρίου στη Βόρεια Ιρλανδία εδώ και αρκετά χρόνια.
Το πρώτο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν τα κτίσματα κοντά στο προς
κατεδάφιση κτίριο. Σε απόσταση μόλις ενός μέτρου βρισκότανε το εστιατόριο KFC.
Αυτό το κτίριο δεν μπορούσε να κατεδαφιστεί, έπρεπε να παραμείνει ανέπαφο.

Η απόσταση του Churchill House από τα γειτονικά κτίρια
Η προσπάθεια εύρεσης ενός τρόπου για την κάλυψη και προστασία του εστιατορίου
γρήγορα απορρίφθηκε επειδή κρίθηκε μη εφικτή, λόγω της πολύ κοντινής απόστασης
και του υψηλού κόστους που θα υπήρχε στο να ακολουθηθεί τέτοια προσέγγιση.
Γεγονός είναι ότι κανένας δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί, όσο μεγάλη γνώση και
εμπειρία να είχε, ότι θα μπορούσε να κατεδαφίσει ένα κτήριο 64 μέτρων χωρίς να
φύγουν θραύσματα σε απόσταση ενός μέτρου.
Το σχέδιο που προτάθηκε ήταν η ταυτόχρονη κατεδάφιση και από τα δυο άκρα του
κτιρίου. Η μεριά κοντά στο εστιατόριο θα κατεδαφιζόταν με χρήση συμβατικών
μέσων, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο κενό ανάμεσα στα κτίρια, περίπου 10
μέτρων, και να υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφάλειας. Ταυτόχρονα στο
υπόλοιπο κτίριο θα γίνονταν οι προετοιμασίες για την ελεγχόμενη κατεδάφιση με
χρήση εκρηκτικών υλών. Ο μηχανισμός της κατεδάφισης που θα σχεδιαζόταν θα
οδηγούσε το 7000 τόνων κτίριο να πέσει μακριά από το διπλανό εστιατόριο και τα
θραύσματα που θα προέκυπταν να μη δημιουργήσουν ζημιές.

Αυτό το σχέδιο ήταν κατά έξι εβδομάδες γρηγορότερο, σε σχέση με την συμβατική
μέθοδο, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα την κατασκευάστρια εταιρία. Το μόνο που
έμενε ήταν να αρχίσει ο προγραμματισμός, η οργάνωση και ο σωστός συντονισμός
των εργασιών του σχεδίου καθώς και να πειστούν οι τοπικές αρχές ότι η όλη
διαδικασία θα γινόταν με ασφάλεια.
Λόγω της ταυτόχρονης εργασίας στα δυο άκρα του κτιρίου θα έπρεπε να
εγκατασταθεί μεταλλική υποστήριξη για να διασφαλιστεί η ευστάθεια του κτιρίου. Θα
κατασκευαζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει το κτίριο μέχρι λίγο πριν από
την κατεδάφιση του. Μετά κατά την πτώση του κτιρίου μακριά από το εστιατόριο δεν
θα έπρεπε να προσφέρει καμία στήριξη στο κτίριο και επίσης δεν θα έπρεπε να
εκτοξευτούν θραύσματα. Λίγο πριν την κατεδάφιση ολόκληρο το κτίριο καλύφθηκε
με προστατευτικά ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ζημιά από εκτοξευόμενα
θραύσματα.

Η προετοιμασία του κτιρίου
Λόγω των προβλημάτων στη Βόρεια Ιρλανδία και των θεμάτων ασφάλειας κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και κανονισμοί
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της τρομοκρατίας και να υπάρχει έλεγχος στην χρήση
εκρηκτικών υλών.
Τα πιο σημαντικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν, η απαραίτητη άδεια
από το ιρλανδικό κράτος που έπρεπε να χορηγηθεί για να γίνουν εργασίες με
εκρηκτικές
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κατάλληλες για το έργο. Το γεγονός επίσης ότι μέσα στην χώρα χρησιμοποιείται
σύστημα ταυτοποίησης, ανίχνευσης και εντοπισμού για όλους τους πυροκροτητές, ότι
απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση στο εργοτάξιο καθώς και το να μείνουν
γομωμένα διατρήματα, έκανε το εγχείρημα ακόμα πιο δύσκολο.
Για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα αλλά
και καθυστερήσεις, υπήρξε άμεση και στενή συνεργασία με τις Αρχές ώστε να
εκδοθούν ειδικές άδειες για την χρήση νιτρογλυκερινούχων εκρηκτικών υλών, καθώς
και τη δυνατότητα να τοποθετηθούν τα εκρηκτικά από την προηγούμενη μέρα στο
κτίριο. Εκδόθηκε ειδική άδεια και υπήρξε συντονισμός των αρχών με την CDG και τον
έμπορο εκρηκτικών υλών ώστε να γίνει η μεταφορά των απαραίτητων εκρηκτικών
υλών με ελικόπτερο από την κεντρική Αγγλία στην Βόρειο Ιρλανδία.
Βασική προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας ήταν η συνεργασία των
κατοίκων για την εκκένωση της περιοχής. Γι αυτό το σκοπό, σε συνεργασία με τις
τοπικές αρχές, στάλθηκαν πάνω από 500 επιστολές για την ενημέρωση των πολιτών
και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους άμεσα επηρεαζόμενους κατοίκους,
μαγαζιά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν την κατεδάφιση πάρθηκαν επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας. Θα χρησιμοποιούσαν 90 κιλά εκρηκτικής ύλης σε σχεδόν 2500
διατρήματα, δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Υπήρχαν ομάδες αστυνομικών που
φύλαγαν την ευρύτερη περιοχή. Τα εκρηκτικά μεταφέρθηκαν στο εργοτάξιο
συνοδευόμενα από ένοπλους φρουρούς. Ενώ η όλη διαδικασία γόμωσης των
εκρηκτικών στα διατρήματα επιβλεπόταν από ειδική ομάδα της αστυνομίας.
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2004 ήταν η προγραμματισμένη μέρα για την κατεδάφιση
του Churchill House, το γεγονός όπως αναμενόταν προκάλεσε το ενδιαφέρον των
μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και πολλών κατοίκων που παρευρέθηκαν για να
δουν από κοντά την κατεδάφιση.

Η στιγμή της ελεγχόμενης κατεδάφισης

Μετά την επιβεβαίωση για την πλήρη εκκένωση της περιοχής έγινε η πυροδότηση
στις 10 το πρωί. Τα σχεδόν 2500 διατρήματα δεν πυροδοτήθηκαν ταυτόχρονα, για
να μπορέσει το κτίριο να έχει την επιθυμητή πτώση, μακριά από τα γειτονικά του
κτίρια, ειδικά το εστιατόριο KFC. Η πυροδότηση άρχισε από το ένα άκρο ακαριαία και
με καθυστέρηση δυο δευτερόλεπτων έφτασε διαδοχικά στο άλλο άκρο του κτιρίου.
Ανάμεσα στο Churchill House και το εστιατόριο τοποθετήθηκαν container ώστε να
μην υπάρχει καμία ζημία από εκτοξευόμενα σωματίδια, παρόλη την απόσταση των 10
μέτρων που είχε δημιουργηθεί.
Οι δονήσεις που καταγράφηκαν ήταν πολύ μικρές και δεν προκάλεσαν κανένα
πρόβλημα. Αμέσως μετά την κατεδάφιση ειδικά συνεργεία ανέλαβαν τον άμεσο
καθαρισμό της περιοχής ώστε μέχρι το μεσημέρι να είχε παραδοθεί ξανά σε
λειτουργία το εμπορικό κέντρο. Σημαντικό είναι ότι η κατεδάφιση του κτιρίου ήταν
επιτυχής και ότι η όχληση για την πόλη ήταν η λιγότερη δυνατή.

Το επιτυχημένο αποτέλεσμα της ελεγχόμενης κατεδάφισης
Η κατεδάφιση του Churchill House ήταν η αρχή για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο
χώρος για ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 300 εκατομμυρίων λιρών για την δημιουργία
της πλατείας Victoria ώστε να δοθεί νέα πνοή ανάπτυξης στο κέντρο της πόλης, όπως
δήλωσαν οι αρμόδιοι, με τη δημιουργία νέου υψηλής ποιότητας εμπορικού κέντρου.

