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Кариерата Мерлебах е една от големите карие-
ри в областта Лотарингия, област известна с же-
лезните и въгледобивните си мини. Кариерата 
е разположена в покрайнините на едноименния 
град Фрийминг-Мерлебах, в непосредствена бли-
зост до френско-германската граница. Кариерата 
Мерлебах е съставена от сливането на три кариери 
за добив на пясъчник и пясъци. Има площ от около 
30 ha и общ обем на добитите инертни материали 
от 124 000 000 m3. Материалите от кариерата са 
служели за запълване на отработените участъци 
при подземния добив на въглища.

След преустановяването на кариерните работи 
се предвижда рекултивацията и възстановяването 
на отработените площи, като основната идея е да 
се изгради парк и голф игрище в старата кариера. 
За реализацията на подобни проекти и осигурява-
нето на публичния достъп е необходима оценка и 
дългосрочна прогноза за устойчивостта на отрабо-
тените откоси в кариерата.

Основавайки се на анализа на геоложките и 
тектонски условия, се уточнява характера на ин-
женерно-геоложките явления, които са възможни 
да протекат и засегнат предвиждащите се сгради и 
съоръжения. Оценява се ролята на повърхностни-
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те и подземните води, като фактор за ерозия, изве-
тряне и нестабилност. 

Трудно е да се предвиди за период от 50 и повече 
години как ще се променят условията и геотехни-
ческите характеристики в изследваните земни маси-
ви. Резки пропадания, свличания, откъсвания и па-
дания на по-големи и по-малки скални блокове мо-
гат да засегнат целия северен откос на кариерата. 

С цел да се избегнат по-тежки аварии и инци-
денти е необходимо да се определят потенциално 
опасните зони и местата с най-голяма уязвимост, 
където подобни инженерно-геоложки явления мо-
гат да възникнат. Анализът на общата устойчивост 
на северния фронт на кариерата се прави въз ос-
нова на детайлен теренен оглед. За да се види как 
инженерно-геоложките процеси ще се развият във 
времето е направено подробно заснемане на отдел-
ните участъци в кариерата. 

Синтезът на изследванията, имащи отношение 
към устойчивостта на откосите и техническите ог-
леди, позволиха да се очертаят и видят конфигу-
рациите на съществуващи нестабилни зони и да се 
предположат модели на механизми, позволяващи 
потенциална нестабилност от различни обеми за 
относително по-кратки и по-дълги периоди. 




