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Με τον ερχοµό του χειµώνα, σας παρουσιάζουµε το νέο τεύχος της
εφηµερίδας µας. Η αποδοχή της από τον κόσµο των εκρηκτικών ως ένα µέσο
ενηµέρωσης, όχι µόνο για τις δραστηριότητες της εταιρίας µας αλλά και
γενικότερα για τον κλάδο, µας ενθαρρύνει να συνεχίσουµε ακόµα πιο
εµπεριστατωµένα. Ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφηµερίδα ένα βήµα
έκφρασης επιστηµονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εµπειριών, µε χαρά θα
δεχτούµε να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα απόψεις, επιστηµονικά άρθρα και
εµπειρίες από ανθρώπους του χώρου.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να σας ευχηθούµε καλή ανάγνωση και καλές
γιορτές!!!

Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε :
9 Ηµερίδα ενηµέρωσης γοµωτών – εργοδηγών & µηχανικών της ΕΛΜΙΝ
ΑΕ
9 Ελεγχόµενη κατεδάφιση του Churchill House στο Μπέλφαστ της Β.
Ιρλανδίας.
9 Ελεγχόµενη κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην ΝΑΤ στην Αθήνα.
9 Συνεργασίες και συµµετοχή σε οργανισµούς της EXTRACO.
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Ηµερίδα ενηµέρωσης γοµωτών – εργοδηγών & µηχανικών της
ΕΛΜΙΝ ΑΕ
Η EXTRACO ΑΕ ανέλαβε και οργάνωσε µε επιτυχία ηµερίδα ενηµέρωσης των
εργαζοµένων της µεταλλευτικής επιχείρησης ΕΛΜΙΝ ΑΕ µε βασικό θέµα την ασφαλή
χρήση εκρηκτικών υλών & µέσων έναυσης.
Η εκδήλωση έγινε στις εγκαταστάσεις της EXTRACO στην Τανάγρα Βοιωτίας το
Σάββατο 25/9/2010.
Εκεί οι άµεσα εµπλεκόµενοι στο θέµα της διαχείρισης εκρηκτικών - δηλαδή γοµωτές,
εργοδηγοί και µηχανικοί από τα διάφορα εργοτάξια που διατηρεί η ΕΛΜΙΝ στον
ευρύτερο χώρο του Παρνασσού και της Γκιώνας - είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών της EXTRACO, να δουν
από κοντά τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και ποιοτικού
ελέγχου εκρηκτικών υλών και µέσων έναυσης καθώς και να παρακολουθήσουν
δοκιµές στο πεδίο δοκιµών.
Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις µε τις βασικές οδηγίες σωστής & ασφαλούς
χρήσης – µεταφοράς και αποθήκευσης εκρηκτικών, υπό µορφή “animation” ώστε να
γίνουν κατανοητές απ’ όλους.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα πιο συχνά λάθη που γίνονται κατά τη χρήση –
µεταφορά και αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αυτά προέκυψαν από τα µέχρι σήµερα
καταγεγραµµένα ατυχήµατα.
Για την εν λόγω θεµατική ενότητα υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, µια και η σχετική
παρουσίαση

πυροδότησε

µια

πολύ

ενδιαφέρουσα

συζήτηση

µεταξύ

των

παρευρισκοµένων, όπου κατατέθηκαν αξιόλογες ερωτήσεις και εποικοδοµητικές
παρατηρήσεις.
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Παρουσιάστηκαν επίσης θέµατα σχετικά µε :
•

τη νοµοθεσία που διέπει τη χρήση και µεταφορά εκρηκτικών υλών, µε
έµφαση κυρίως σε µέτρα που πρόκειται να εφαρµοστούν στο άµεσο µέλλον
(ιχνηλασιµότητα εκρηκτικών Π∆ 76 / 2010).

•

τη µεθοδολογία των ελέγχων ποιότητας και την πρακτική σηµασία στην
καθηµερινότητα του γοµωτή – πυροδότη

•

νέες τεχνολογίες και προϊόντα (ηλεκτρονικοί πυροκροτητές)

Μετά την ολοκλήρωση του ενηµερωτικού µέρους της επίσκεψης, ακολούθησε
πλούσιος µπουφές µε γευστικά εδέσµατα, ο οποίος χαροποίησε όλους τους
παρευρισκόµενους.
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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.
Το

Churchill

House

ήταν

ένα

κτίριο

19

ορόφων

που

στέγαζε

γραφεία.

Κατασκευάστηκε το 1966 και άρχισε να λειτουργεί το ∆εκέµβριο 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.
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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.
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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

ύλες.

Επίσης,

στην

Βόρειο

Ιρλανδία

απαγορεύεται

η

χρήση

νιτρογλυκερινούχων εκρηκτικών υλών, όµως οι υπάρχουσες εναλλακτικές δεν ήταν
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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
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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.
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Ελεγχόµενη κατεδάφιση του κτιρίου του πρώην ΝΑΤ στην Αθήνα
Το κτίριο του πρώην ΝΑΤ ήταν εγκαταλελειµµένο από την δεκαετία του 1980 και
παρουσίασε επικινδυνότητα από το 2003. Οι προσπάθειες του ∆ήµου Αθηναίων, για
την απόκτησή του, ξεκίνησαν στις αρχές του 2008 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2
χρόνια αργότερα. Αποφασίστηκε η κατεδάφιση του κτιρίου µε ελεγχόµενη ανατίναξη.
Η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει τη χρήση εκρηκτικών για λόγους ασφάλειας.
Εξάλλου, η µέθοδος αυτή είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη σύµφωνα µε τα διεθνή
standards.
Η κατεδάφιση προγραµµατίστηκε για το πρωί της Κυριακής 24/10/2010. Σύµφωνα µε
την ανακοίνωση του δήµου Αθηναίων, είναι η πρώτη φορά που πραγµατοποιήθηκε
κατεδάφιση κτιρίου µε ελεγχόµενη έκρηξη εντός πυκνοκατοικηµένης περιοχής.
Οι διαδικασίες της κατεδάφισης µε χρήση εκρηκτικών διήρκεσαν δέκα µέρες. Για την
ολοκλήρωση του εγχειρήµατος συνεργάστηκαν οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων, η
∆ηµοτική Αστυνοµία, η Τροχαία Αθηνών, η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αθηνών οι
κοινωφελείς οργανισµούς ∆ΕΠΑ, ∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ µε την εταιρία που είχε αναλάβει το
έργο.
Για την προστασία των γειτονικών κτιρίων και
των ανθρώπων λήφθηκαν µέτρα, ώστε να
αποφευχθούν

απώλειες

ακόµη

και

υαλοπινάκων. Τοποθετήθηκαν κοντέινερ για
προστασία από τυχόν θραύσµατα κατά τη
διάρκεια

της

ανατίναξης.

Επίσης

έγινε

τοποθέτηση ισχυρών χαλύβδινων πλεγµάτων
µε

γαιοϋφάσµατα

500

γραµµαρίων

που

κάλυψαν ολόκληρο το κτίριο.
Για

την

κατεδάφιση

χρησιµοποιήθηκαν

70

κιλά

εκρηκτικών

και

κύκλωµα

πυροκροτητών του συστήµατος NONEL, που προµήθευσε η εταιρία µας.
Η πτώση του κτιρίου διήρκεσε 14 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος χρόνος έκρηξης έγινε
στον πυρήνα του κτιρίου και ακολούθησαν δυο σειρές εκρήξεων µε διαφορά επτά και
δέκα δευτερολέπτων σε υποστυλώµατα για να επιτευχθεί η πτώση του κτιρίου στο
περίγραµµα του.
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Πέντε δονησιογράφοι κατέγραψαν τις ταχύτητες ταλάντωσης και τις δονήσεις
αποδεικνύοντας τον µηδενικό κίνδυνο για τα γειτονικά κτίρια. Η µελέτη ταλαντώσεων
έγινε µε τις Γερµανικές προδιαγραφές, βάσει του προτύπου DIN 4150-2.
Στις δηλώσεις των υπευθύνων επισηµάνθηκε το πολύ καλό αποτέλεσµα που είχε η
όλη διαδικασία καθώς και τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου. Ο κ. Μαντζαρέας,
∆ιευθύνων Σύµβουλος της EXTRACO, επισήµανε την συµβολή των ικανών και
δυνατών ελληνικών εταιριών, όπως η εταιρία µας, σε µεγάλα και σηµαντικά
εγχειρήµατα όπως αυτό. Για σηµαντικό και ιστορικό γεγονός έκανε λόγο ο ∆ήµαρχος
Αθηναίων, µιας και το σχέδιο προβλέπει δηµιουργία νέου ελεύθερου χώρου στο
πυκνοδοµηµένο τµήµα του ιστορικού κέντρου της πόλης.
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Συνεργασίες και συµµετοχή σε οργανισµούς της EXTRACO
Η Extraco ΑΕ συνεχίζοντας την επιτυχηµένη πορεία της στην παραγωγή και το
εµπόριο εκρηκτικών υλών παραµένει πάντα στο προσκήνιο και δηµιουργεί το µέλλον.
Η προσπάθεια συνεχούς ανάπτυξης, η βελτίωση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα,
η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η παροχή ευέλικτων προτάσεων,
αξιόπιστων λύσεων και οικονοµικών αλλά ταυτόχρονα ποιοτικών προϊόντων µπορούν
να επιτευχθούν µέσω της διαρκούς έρευνας και αναζήτησης καθώς και ενεργής
συµµετοχής στον ευρύτερο χώρο ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Η Extraco ΑΕ αντιλαµβανόµενη την αναγκαιότητα για τη σωστή διαχείριση των
διαδικασιών, της ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών, είναι ιδρυτικό µέλος του
Πανελλήνιου Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων Εκρηκτικών Υλών, καθώς και από
χρόνια µέλος στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Πρόσφατα εισήλθε στο Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βοιωτίας και έκανε ένα µεγάλο βήµα
µε την είσοδο της στο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
Απαραίτητη είναι και η επαφή µε τα γεγονότα σε παγκόσµιο επίπεδο και τα διεθνή
δρώµενα γι’αυτό και συµµετέχει συχνά σε διοργανώσεις, ηµερίδες και συνέδρια
διεθνών ενώσεων και οργανισµών, όπως το International Society of Explosives
Engineers (ISEE) και το European Federation of Explosives Engineers (EFEE).
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