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Épületbontás robbantással

DR. BOHUS GÉZA okl. bányamérnök, kandidátus, egyetemi docens (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai
Tanszék)

A Lapok hasábjain nagyon régen nem adtunk hírt a hazai épületrob-
bantásokról annak ellenére, hogy számos szép munkával dicsekedhet a
szakma. A szerzõ, aki az OMBKE Robbantástechnikai Szakbizottságá-
nak vezetõje a cikkben összehasonlítja a gépi és a robbantásos bontást,
bizonyítva az utóbbi számos elõnyét. Néhány sikeres épületrobbantás be-
mutatásával szemlélteti megállapításait.

A robbantásos épületbontásnak immár két évtizede hazánkban is egyre
nagyobb konkurrenciát jelent a gépi bontás. Az épületek bontására alkalmas

gépek választékának bõvülésével és e gépek mind nagyobb elterjedésével robbantásos épü-
letbontásra manapság ritkábban kerül sor. Minden szempontot figyelembe véve a magas,
karcsú épületek bontására azonban még hosszú ideig a robbantás lesz a legalkalmasabb.

Jól bizonyítja ezt a kémények, tornyok alpinistákkal vagy toronydarura függesztett szer-
számmal való bontásának nagy idõ- és költségigénye. Az önjáró alapgépekre szerelt bontó-

szerszámok teljesítménye
nagymértékben csökken,
ha felfelé kell mûködtetni
azokat (nem is beszélve az
ilyenkor fellépõ omlásve-
szélyrõl), a darura szerelt
gépek mozgatása pedig ne-
hézkes, így teljesítményük
szintén csökken. 

Ezeknek a módszerek-
nek a balesetveszélyessége és
környezeti hatásai sem ha-
nyagolhatók el. Sokan nem
gondolnak arra, hogy a
magasban mûködõ szer-
számok alól kifelé esõ da-
rab jelentõs távolságra jut-
hat oldalra is. (Biztonsági
okokból a mindenkori ma-

gasság felével kell számolni, mint a várható „repeszhatás” övezetével.) Nem hagyható fi-
gyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a leggyakrabban használt hidraulikus bontókala-
pácsok 1-3 tonnás tömege jelentõs vibrációt kelt a környezetben. Igaz, hogy ez csak néhány
dkg tömegû robbanóanyag keltette vibrációnak felel meg, de a hatóidõben mutatkozó je-
lentõs különbség „kifáraszthatja” a környezõ épületek szerkezeti elemeit. (Például, amíg
egy épület lerobbantásakor fellépõ szeizmikus hatás – a lezuhanó épületrészek keltette vib-
rációval együtt – általában 5-10 sec alatt lecsillapodik, addig annak géppel való felaprítása
több napig is eltarthat.)

80 m magas vasbeton kémény robbantásos döntése 
a Kispesti Erõmûben 2002. november 16-án.
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Még nem említettük meg a bontás során felszabaduló por mennyiségét. Mivel robban-
tásos bontásnál a szétesõ épületelemek felületeirõl hirtelen nagy mennyiségû por távozik,
még szakmai körökben is úgy terjedt el, hogy a robbantás a megengedett mértéknél na-
gyobb porkibocsátással jár.  Számos szaklapban közzétett felmérés szerint azonban ez nem
így van. Valójában, bár robbantáskor a bontás, rakodás, szállítás együttes poremissziójának
20-30 %-a igen rövid idõ alatt felszabadul, a koncentráltabb rakodás és szállítás lehetõsé-
ge e mûveletek idejét körülbelül a harmadára, a teljes bontás idõszükségletét a negyedére
csökkenti, így a kiporzás ideje erõsen lecsökken. Mindennek eredményeként a robbantá-
sos bontás összes porterhelése csak 70-80 %-a a gépi, és 40-60 %-a a kézi bontásénak.

Hol elõnyösebb a robbantásos épületbontás a gépi bontással szemben?

A II. világháborút követõen általános gyakorlattá vált a robbantásos épületbontás. En-
nek okai a következõk:

– fokozott biztonság, (robbantáskor senki nem tartózkodhat a veszélyeztetett zónában)
– rövid kivitelezési idõ,
– relatív olcsóság.
A robbantás elõnyei mellett annak kedvezõtlen környezeti hatásait szokták hangsú-

lyozni a gépi bontás elkötelezettjei. Ezek:
– a repeszhatás,
– a léglökés és
– a szeizmikus hatás.
A robbantástechnika mai, korszerû eszközei hozzáértõ kezekben ezeket a hatásokat jó-

val a megengedhetõ értékek alatt tudják tartani, mert
– a repeszhatás könnyen, néhány méteren belülre korlátozható rugalmas dróthálóból és

geotextíliából készített, zárt védõtakarással,

Irodaépület bontása harapófogóval és bontókalapáccsal 
Budapesten, 2003. februárjában.

Budapesten, az I. ke-
rületi Fõ utca mentén a
Pala és Jégverem utcák
közötti irodaház bontá-
sánál például, ahol „ha-
rapófogót” és bontóka-
lapácsot alkalmaztak,
80-90 m-es távolságból
igen jól lehetett érezni a
rezgéseket. Ez legalább
0,5 mm/s maximumokat
jelent, tehát a közeli
épületeknél a hatása
már jelentõs lehet. (A
január elején elkezdett
gépi bontást 3 hónapra
vállalták. Robbantással
– a törmelék elhordásá-
val együtt – 3 hét alatt
végezni lehetett volna.)
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Vasbeton siló robbantásos döntése szûk helyre a volt tatabányai alumíniumkohó területén 
2002. június 22-én.

– a robbantólyukakba helyezett és jól lefojtott töltetek megfelelõ késleltetés mellett je-
lentéktelen (még a szomszédos épületek ablaküvegeit sem károsító) léglökést idéznek
elõ,

– a szeizmikus hatás pedig a szükségesnél nem nagyobb töltetek alkalmazásával, a rob-
banóanyag jó térbeli elosztásával és megfelelõ idõzítéssel (a ma már beszerezhetõ
nagy fokozatszámú, milliszekundumos gyutacssorozatok használatával) még a hazai,
igen szigorú elõírások szerinti érték alatt is tartható.

A robbantásos bontás elõnyei elsõsorban a magasabb építményeknél mutatkoznak
meg. Gazdasági számításokkal bizonyították, hogy 4 szintes téglaépületek és 3 szintes vas-
beton épületek egyetlen bontandó létesítményként, még sûrûn beépített területen is ol-
csóbban és általában elõnyösebben bonthatók robbantással, mint gépi eszközökkel.

Egy teljes ipartelep felszámolásánál – ahol a robbantással járó speciális biztonsági in-
tézkedések fajlagos idõ- és költséghányada erõsen lecsökken – ez a „szintszám” eggyel le-
csökken, vagyis ekkor egyértelmûen elõnyösebb a 3 szintes téglaépületek és a 2 szintes
vasbeton épületek robbantásos bontása. A vasbeton szerkezetek földön való továbbaprí-
tását viszont már géppel célszerû elvégezni.
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Biztonsági és bizalomkeltõ intézkedések

A környezet, de a megrendelõ is nagyon megnyugszik – és megnõ a bizalom
irántunk – ha a robbantások szeizmikus hatását mérjük és dokumentáljuk. Ezzel a
nem túl nagy költséggel járó többletmunkával a reklamációk döntõ részét ki lehet
védeni és nagy segítséget nyújt peres esetekben is. (A zaj- és pormérés általában
szükségtelen, de a Millenáris Park helyén, a volt GANZ Villamossági Mûvek épü-
leteinek robbantásos bontásánál minden alkalommal 2-2 ponton zajt és ülepedõ
port is mértünk.)

Egyre fontosabb a nyilvánosság. A robbantásokról szóló tájékoztatók ne anonim
készüljenek, hanem vállalva a társaság nevét, a robbantásvezetõ aláírásával, tele-
fonszámával legyenek kiegészítve. (Egy szép és jó munkánál ennek nem csak biza-
lomkeltõ, hanem reklám értéke is van!)

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogyha véletlenül valakinek kárt okozunk, ak-
kor a károsultat ne a biztosítóhoz vagy a bíróságra irányítsuk, hanem igyekezzünk
minél gyorsabban kijavítani (kijavíttatni) a hibát.

Az ipari robbantástechnika alapszabálya pedig továbbra is érvényes: ha valaki
olyan munkát vállal, amiben még nincs gyakorlata, vagy bizonytalan a megoldás-
ban, keresse gyakorlottabb szakemberek közremûködését. A károkozás nemcsak a
kivitelezõ társaságot, hanem az egész szakmát hátrányosan érinti – és ahogy lát-
tuk, a gépi bontók minden munkára vállalkoznak. (Erre talán a legrosszabb hazai
példa a volt MOM-gyár nagy épületeinek robbantás helyett golyózással való bon-
tása volt, ami igen lassan, nagy költséggel és a környéken lakók jelentõs zavarásá-
val valósult meg.) 

A robbantási munkák kivitelezésének sajátossága – eltérõen más szakterüle-
tektõl –, hogy a tervezést, a robbantás elõkészítését és a kivitelezést egy kézben, a rob-
bantásvezetõ kezében összpontosítja. Lehetne erre mondani, hogy ez nagy veszélye-
ket hordoz magában, mert nincs kontrollja a munkának. Természetesen itt is van
kontroll, mégpedig az engedélyezõ Bányakapitányságnál, ahol kiváló (több helyen
robbantástechnikai szakmérnöki diplomával is rendelkezõ) szakemberek ellenõr-

zik a tervet, akik-
nek joguk van az
elõkészítés és a
kivitelezés ellen-
õrzésére is. 

Ezen munka-
fázisok egy kéz-
ben tartásának
elõnyeire csak
egy példát szeret-
nék felhozni. Az
Inotai Hõerõmû-
ben a fõépület
végfalának rob-
bantásos megnyi-
tása elõtti mun-
kaértekezleten az
elõterjesztett írá-A MOM-gyár 28. sz. épületének bontása golyózással 1998-ban
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sos – rajzos anyaggal kapcsolatban a
megrendelõ így vélekedett: ezt Ön szé-
pen kigondolta, megtervezte, s ezzel mi
is egyetértünk. De mi van akkor, ha ide-
jön egy akármilyen kivitelezõ és más-
képp látva a feladatot másmilyen tech-
nológiát alkalmaz, nagy bajt okozva ne-
künk? A válaszom azonnal megnyugtat-
ta õket: én nemcsak a tervezõje, hanem a
kivitelezõje is leszek a munkának. Ettõl
fogva nem volt újabb kérdés, a robban-
tásnak már nem volt akadálya.

A képzés, továbbképzés szerepe

Természetesen nem engedhetõ meg,
hogy egy szakma elkényelmesedjen, bel-
terjessé váljon. Ezt sem a célgépekkel jól
felszerelt gépi bontókkal való, sem a rob-
bantásra vállalkozó cégek egymás közötti
versengése nem engedi meg. A szakembe-
rek (fõleg a robbantásvezetõk) továbbkép-
zése biztosított, amit fõleg a Miskolci
Egyetem Továbbképzési Központja segít-
ségével végzünk a legjobb gyakorlati szak-
emberek bevonásával. Robbantástechnikai
szakmérnökké eddig már két csoportot ké-
peztünk ki; õk adják a hazai robban-
tástechnikai szakértõk bázisát.

Napjainkban nagyon nagy szerepe van
a nyilvánosságnak, a reklámnak is. Egy-
egy sikeres (és látványos!) építményrob-
bantásról szóló képsorok valamelyik tele-
vízió-csatornán jó szolgálatot tesznek a
szakma széles körben történõ bemutatá-
sában, elismertségének növelésében. De
ki kell használni azon szakmai fórumokat
is, ahol a robbantástechnikát befogadó
szakemberek gyûlnek össze. (Ilyenek a
ráckevei Geotechnikai-napok, a változó
helyszínû Alagút- és Mélyépítõ Szakmai
Napok ill. az építõ, mélyépítõ szaklapok.)

Az ipari robbantástechnika a bányá-
szati robbantások tapasztalatait felhasz-
nálva bányász szakemberekkel lett jól is-
mert és elfogadott szakterület hazánkban.
Kívánom, hogy minél több bányász végez-
hessen olyan szép és érdekes munkákat,

Az Inotai Hõerõmû fõépület nyugati végfalának
kidöntése robbantással 1999. július 19-én.
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amelyeket én (kiváló munkatársaim közremûködésével) az utóbbi években végezhettem.
Ezekbõl a munkákból jelen cikkben fényképeken mutatok be néhányat, ezzel is bizonyítva,
hogy az épületbontás az ipari robbantástechnika legszebb területe. Szépségét a látványosság és
a megoldás mûszaki tartalma adja.

A volt GANZ Villamossági Mûvek „C” épület II. szakaszának robbantása 2000. szeptember 14-én
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