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Abstract. The quarry of Merlebach is one of the big quarries in Lorraine region of France. This region is famous with iron and coal mines. 
The quarry is located near the town of Freiming-Merlebach just on the French-German border. The quarry of Merlebach is formed of fusion of 
three quarries with names Freyming, Barrois and Peyerimhoff for exploitation of sandstones and sands. The total surface is about 30 ha and the 
volume of produced materials is about 124 000 000 m3. The extracted sandstones and sands was used for filling the worked off underground 
sections of coal mines in close neighbourhood. The park and the golf playing field are envisaged after the abandon of quarry works. To realize 
such project an evaluation and a prognosis for the stability of general slop are necessary. In the present paper, more detailed analysis of condi-
tions and factors which led to engineering geological phenomena and slop instability in the area of quarry of Merlebach is made. The models 
and the zones of potential geological hazards are described. The conclusions about long term predictions are made.
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Резюме. Кариерата Мерлебах е една от големите кариери в областта Лорен (Лотарингия), Франция, област известна с же-
лезните и въгледобивните си мини. Кариерата е разположена в покрайнините на гр. Фрейминг-Мерлебах, в непосредствена 
близост до френско-германската граница. Кариерата Мерлебах е съставена от сливането на три кариери с имена Фрейминг, 
Бароа и Пиеримхоф 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 служили 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 осигуряването на 
публичен достъп е необходима оценка и дългосрочна прогноза за стабилитета на отработените откоси в кариерата. Основавайки 
се на анализа на геоложките и тектонски условия, се уточнява характерът на инженерно-геоложките явления, които са възмож-
ни да засегнат предвиждащите се сгради и съоръжения. С цел да се избегнат по-тежки аварии и инциденти е необходимо да се 
определят потенциално опасните зони и местата с най-голяма уязвимост, където подобни инженерно-геоложки явления могат да 
възникнат. Синтезът на изследванията, имащи отношение към стабилитета на откосите и техническите огледи позволиха да се 
очертаят и видят конфигурациите 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.

Ключови думи: инженерно-геоложки явления, склонова устойчивост, геоложка опасност.

Въведение

Кариерата Мерлебах се намира на френско-нем-
ската граница, в северната част на департамента 
Мозел, област Лорен, в Сарро-Лоренския въглищен 
басейн. От нея са се добивали инертни материали 
– пясъчник и пясъци, служещи при експлоа тацията 
на наклонени въглищни пластове за запълване на 
отработените пространства. Кариерата е с разреше-
ние за добив от 1973 до 2014 г., но на практика ак-
тивните експлоатационни работи са преустановени 
през 2001 г. Терените, заети от кариерата, принад-
лежат на три общини: Фрейминг-Мерлебах, Сент 
Аволд и Опитал. Тези общини вземат решение да 
рекултивират кариерата и да я превърнат в парк с 

голф игрище. За реализацията на подобен проект и 
осигуряването на публичен достъп е нужна оценка 
и дългосрочна прогноза за стабилитета на отрабо-
тените откоси. Необходимо е да се предвидят ви-
довете разрушителни геоложки процеси и явления, 
които могат да се проявят в кариерата.

Обща характеристика на кариерата  
и граници

Кариерата Мерлебах е образувана от сливането 
на три по-малки кариери, които от изток на запад 
носят имената Фрейминг, Бароа и Пиеримхоф. На 
север границата на кариерата Мерлебах следи в 
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продължение на около 6 km държавната граница с 
Германия. Тук гората на Варнд в Германия опира 
в главния откос на кариерата, оставаща на френска 
територия. На юг кариерата граничи с малката река 
Мерл, табаните от рудника Сент Фонтен, минното 
селище Сент Фонтен и път № 26. На изток кариера-
та се простира по протежение на минното селище 
Рюмо – на 80 m от неговите граници и минното се-
лище Хощвалд – на 250 m от неговите граници. На 
запад кариерата опира в минното селище Колин. 
Почти в центъра на кариерата е разположена шах-
тата на рудник Пиеримхоф и раз стоянията от него 
до центъра на селищата Фрейминг-Мерлебах и 
Опитал са съответно 3 и 4 km. Път № 26, който 
свързва тези селища, се явява основният достъп до 
кариерата.

От гледна точка на геоложкия фациес и инже-
нерно-геоложките свойства на скалите, в карие-
рата Мерлебах могат да се отделят две главни 
зони. Първата обединява кариерите Фрейминг 
и Бароа, а втората се разполага в кариерата 
Пиеримхоф. Първата зона се характеризира с бе-
жовия и жълтеникав цвят на откосите си, изгра-
дени от т.нар. Вогезки пясъчници, Долен Триас 
(Simoni, 1981), а втората – с червеникавия цвят 
на откосите си, изградени от т.нар. Вогезки пя-
съци, също Долен Триас. В първата зона отко-
сите са почти вертикални, до ~100 m високи и 
представляват скален, напукан масив. Във вто-
рата зона наклоните са по-полегати от 35–40° 
(в долните бортове) до 70–80° (в горните), при 
височина до 60 m, като масивът е основно песъч-
лив и песъчливо-глинест.

Всички добивни работи в кариерата са се во-
дели с цел запълването на отработените празни 
пространства при експлоатацията на въглищата в 
съседните подземни рудници. Така общият обем 
на добитите инертни материали е ~124.106 m3, 
фронтът на експлоатация има дължина ~6 km, мак-
сималната денивелция надхвърля 100 m, а общата 
площ на кариерата е малко над 3 km2. 

В южните части на кариерите Бароа и Фрей-
минг са разположени стари табани от шисти. 
Това са отпадни материали от промиването на 
добиваните въглища. Общият обем на табана е 
~31,5.106 m3, при височина 120 m. В североиз-
точната част на кариерата Фрейминг в процес 
на формиране е нов табан, предоставен от фран-
цузите на своите нем ски колеги, които продъл-
жават подземния добив на въглища на своя те-
ритория. За целта е изграден тунел, по който се 
транспортират шисти от нем ска страна. Тунелът 
намира излаз в основния откос на кариерата, 
под гората на Варнд и носи същото име – тунел 
Варнд. Предвижда се новият табан да достигне 
обем 13.106 m3, при височина до 70 m. Между 
кариерите Бароа и Пиеримхоф е изграден утаи-
телен басейн за водите от подземния рудник 
Пиеримхоф. Стените на този басейн са заглине-
ни и покрити с непропускливи геомембрани. 

Геоложки условия

В кариерата Мерлебах е разработен хоризонтът на 
т.нар. Вогезки пясъчници и пясъци, принадлежащи 
на Средния Бундзандщайн, Долен Триас (Simoni, 
1981). Общата дебелина на този хоризонт в област-
та е повече от 300 m. Могат да се разграничат две 
серии или два подхоризонта: по-долен – с черве-
никаво оцветяване на седиментите и по-горен – с 
бежово-жълтеникав цвят. В обхвата на кариерата 
са застъпени и двата подхоризонта – по-долният е 
в западната част, в кариерата Пиеримхоф, по-гор-
ният – в централната и източната част, съответно в 
кариерите Бароа и Фрейминг.

Долната серия на Средния Бундзандщайн е със-
тавена от пясъчници, богати на фелдшпат, пясъци 
и глинести пясъци като последните преобладават в 
геоложкия разрез. Горната серия е съставена от пя-
съчници с жълтеникав цвят. Литификацията и ци-
ментацията на тези пясъчници не са еднакви в про-
фила и показват големи различия по отделни про-
слойки. Някои от изграждащите ги слоеве са добре 
споени, твърди и частиците на кварца и фелдшпата 
са в добър контакт, със здрава циментация помежду 
си. От инженерно-геоложка гледна точка тези слое-
ве се отнасят към скалните разновидности и имат 
поведение на еластично тяло, но в геоложкия про-
фил тези по-твърди слоеве от пясъчници се редуват 
със слоеве, където пясъчниците не са така здраво 
споени. Това са по-скоро много крехки пясъчници 
до плътно сбити пясъци с различно геомеханично 
поведение. Тези слоеве са много податливи на про-
цесите на изветряне и ерозия. 

Комбинацията от слоеве с различно геомеханич-
но поведение в горната бежова серия на Средния 
Бундзандщайн придава различни инженерно-гео-
ложки характеристики на северните скални от-
коси в централната и източната част на кариерата 
Мерлебах (съответно кариерите Бароа и Фрейминг). 
Трябва да се има предвид това редуване на слоеве 
с различно геомеханично поведение, било когато 
се прави предвиждане и оценка на възможните ин-
женерно-геоложки явления и процеси, които могат 
да възникнат в подобна среда, било когато се прави 
модел за стабилността на целия масив.

Разломи

Салашката орогенна фаза е нагънала дотриаските 
терени в областта по направление NE–SW – анти-
клиналата на Мерлебах. По това направление са 
асоциирани и разломи със същата или напречна 
посока, които в по-късните си активизирания са 
засегнали и триаските отложения. В обхвата на ка-
риерата и в близост до нея разломите са:

– разломът Хомбург, по направление на нагъ-
ването в източната част на кариерата;

– разломите, наречени Гранд деранжман 1 и 
Гранд деранжман 2, напречни на нагъването.
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В подземните минни изработки са открити две 
раз ломявания със NW–SE направление. Едното от 
тях е под кариерата Пиеримхоф, но не се проследява 
ясно на повърхността. Другото разломяване е разпо-
ложено в зоната на промяна на фациеса и цвета на 
гео ложките формации. То съответства на един от 
разломите в откоса на кариерата Бароа. В тази част на 
откоса са установени разломи по три направления:

– NNE: със затъване на NW;
– SE: със затъване на SW;
– NE: със затъване на SE. 
Наблюдаваните разломи в по-голямата си част 

са размествания без запълнител. Преместванията 
по тях са от порядъка на метри. Два от разломите 
са със запълнител от натрошен пясъчник. 

Диаклази

Наблюдаваните диаклази принадлежат на две групи:
– диаклази с SE посока (130–170°), със силен 

наклон на SW;
– диаклази със NE посока (40–70°), със силен 

наклон на SE.
Разместванията по диаклазите са от порядъка 

на десетки сантиметри до метър.

Инженерно-геоложки явления  
и процеси, и механизми на земни 
движения в кариерата

Изучаването на общия стабилитет на дадена карие-
ра се състои в това да се установят съществуващите 
инженерно-геоложки явления и процеси и предви-
дят механизмите на възможните земни движения, 
които ще засегнат откосите на кариерата. Базирайки 
се на най-разпространената класификация на свла-
чищата (Varnes, 1978; Cruden, Varnes, 1996), в най-
широк смисъл на това понятие, е достатъчно да се 
видят конкретните геоложки условия в кариерата 
Мерлебах, за да се добие представа за най-вероят-
ните феномени на нестабилност. 

След прекратяване на добива на инертни ма-
териали в кариерата Мерлебах са останали скал-
ни субвертикални откоси и по-полегати откоси 
от пясъци и глинести пясъци. Според природата 
на земната среда и нейните инженерно-геолож-
ки характеристики, земните движения или свли-
чанията, които могат да се проявят, са различни, 
що се отнася до първата голяма зона – кариерите 
Фрейминг и Бароа (скален масив) и втората голяма 
зона – карие рата Пиеримхоф (земен масив).

Първа голяма зона – кариерите  
Фрейминг и Бароа

За скалните откоси от жълтеникави пясъчници в 
тази зона са характерни обрушванията и срутва-

нията, дължащи се на откъсването в горните части 
на откоса на по-големи или по-малки блокове и фор-
мирането на скални сипеи в основата на откосите. 
Внезапните откъсвания на скални маси са резултат 
от разрушаването на блокове по пукнатини в някои 
части на масива. Във вертикалните и субвертикални-
те откоси в тази зона внезапните откъсвания и срут-
вания на скални блокове се дължат на съществуващи 
пукнатини в масива с тектонски произход – разло-
ми и диаклази и технически произход – резултат от 
взривните работи по време на добива на инертните 
материали. Често срутването на скални блокове е 
двустранно, по две повърхнини при формирането 
на диедри от пресичането на пукнатини с различни 
посоки. От друга страна изветрянето и ерозията са 
различни, предопределени от различните инженер-
но-геоложки характе ристики на слоевете пясъчници. 
В горните части на масива остават по-големи, напу-
кани блокове, основата на които бавно се подкопава 
и в определен момент те се срутват. 

Съществуват и условия за т.нар. toppling (Hoek, 
Bray, 1981) или напукване, прекатурване и падане на 
скални блокове. При теренните огледи на кариерата 
бяха установени различни конфигурации на изброе-
ните процеси и инженерно-геоложки предпоставки 
за последващи срутвания и свличания (фиг. 1).

Фиг. 1. Схема на напукаността, наслояването и различ-
ните видове инженерно-геоложки процеси в геоложкия 
профил на пясъчниковата формация от първата зона 
(допълнение по Didier et Salmon, 1999)

Fig. 1. Schema of cracks, stratification and different types 
of engineering geological processes in the geological profile 
of the sandstone formation in the first zone (complement 
after Didier et Salmon, 1999)
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Фиг. 2. Механизъм на блоково свличане по Varnes (1978)

Fig. 2. Mechanism of block slide at quarry, according to 
Varnes (1978)

Вземайки предвид като фактор за нестабилност 
наличието на по-слаба заглинена прослойка в гео-
ложкия профил, която може да предопредели хлъз-
гателна повърхнина, като най-неблагоприятен и с 
по-голям обхват и обем, е възможен механизъм на 
блоково свличане, съгласно Varnes (1978) (фиг. 2).

На 30 m западно от тунела Варнд в кариерата 
Фрейминг, в основата на второто стъпало на ос-
новния откос, се проследяват два слоя с дебели-
на от 10 до 30 cm, които са глинести пясъци и са 
силно навлажнени. Те се явяват като водоупор за 
водите от горните части на масива. На места са 
проявени малки извори. Тези слоеве се проследя-
ват на разстояние ~60 m в западна посока, след 
което изчезват. Залягането им е субхоризонтално 
(фиг. 3 и 4).

Може да се допусне, че механизмът на блоково-
то свличане е възможен да се прояви в този учас-
тък. Блокови свличания с различен, но значителен 

Фиг. 3. Глинесто-песъчливи слоеве в основата на вто-
рото стъпало на кариерата Фрейминг

Fig. 3. Clayey sandy strata in the base of second gradin of 
the quarry of Freyming

Фиг. 4. Излаз на поземни води по глинесто-песъчливите 
слоеве

Fig. 4. Ground water exit up to the clayey sandy strata

Фиг. 5. Възможни земни движения с голям обем в кари-
ерата Фрейминг

Fig. 5. Possible ground movements with big volume in the 
quarry of Freyming

обем са вероятни и са показани на опростената 
тео ретична схема с големите стрелки (фиг. 5).

В зависимост от напукаността на масива са 
възможни свличания, които ще засегнат второто 
стъпало на изоставения работен борт или съвкуп-
ността от второто и третото стъпало. Залягянето с 
наклон около 5° в източна посока е по-скоро бла-
гоприятно за стабилността на откосите, но въпреки 
това възможността за придвижване към въздушна-
та страна на кариерата не е изключена напълно. 
Още повече, че при техническите огледи на тере-
на, бяха установени на 5 места излази на подземни 
води, които са „подпрени“ от тези слоеве. Тези два 
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слоя имат червеникав цвят и се отличават ясно от 
бежово-жълтия скален масив (фиг. 3 и 4). Слоевете 
са песъчливо-глинести и поради това представля-
ват бариера за подземните води.

Трудно е да се предвиди дали подобен механи-
зъм на свличане ще се прояви и кога. Трябва оба-
че да се отчетат съществуващите условия, които 
предполагат най-неблагоприятния вариант. Ако 
се осъществят движения и на двете стъпала, то за-
сегнатият скален масив може да има височина до 
60 m при ширина до 50–60 m. Ако дълбочината на 
откъсването варира от 10 до 20 m, то обхванати-
ят обем може да се изчисли приблизително меж-
ду 3000 m3 и 6000 m3. В тази част на кариерата се 
предвижда натрупването на табан от шисти, оста-
ващи от съседния въглищен добив в немска тери-
тория. Това ще благоприятства общата стабилност 
на откоса. Все пак ако подобен модел на блоково 
свличане засегне целия въздушен откос на карие-
рата, наличието на табан от шисти ще ограничи, 
но няма да спре земните движения. Що се отна-
ся до скоростта на подобно придвижване, то тя се 
осъществява най-често бавно, но необратимо във 
времето. Последствията за конфигурацията на ре-
лефа ще бъдат значителни и това трябва да се има 
предвид при бъдещите амелиоративни и застрои-
телни планове.

Структурните изследвания в първата голяма 
зона, където се разкрива жълтеникавата пясъчнико-
ва формация, показват, че разломяванията и диакла-
зите са с ортогонални посоки NNW–SSE и NNE–
WSW и имат субвертикален наклон. Измеренията 
на пукнатините са от порядъка на метри. Подобни 
условия водят до образуването на субвертикални 
диедри (Табл. I, A). При съществуването на суб-
хоризонтална стратификация, диференцираната 
ерозия подкопава по-твърдите и здраво споени пач-
ки от пясъчници, разположени в горните части на 
откосите (Табл. I, A). Така се формират корнизи и 
висящи блокове от твърди пясъчници, които под 
действието на гравитацията и в зависимост от напу-
каността, най-често се откъсват перпендикулярно 
на наслоя ването и падат в подножието на откосите. 
При падането си по-големите блокове отскачат и от 
двете стъпала на общия фронт и достигат до осно-
вата му. Блокове с по-малки размери се задържат по 
двете горни тераси.

В най-често наблюдаваните случаи, взаимно 
пресичащите се пукнатини и повърхнините на 
наслояването напукват пясъчниците от горнището 
на кариерата в тази зона на блокове от порядъка 
на кубични метри. Натрупаните блокове в осно-
вата на склона изветряват, постепенно се разпа-
дат и се интегрират в скално-песъчливи конуси. 
Многобройни паднали блокове се наблюдават по 
цялото протежение на първата голяма зона – ка-
риерите Фрейминг и Бароа. Най-едрият установен 
блок от срутил се корниз е с приблизителни разме-
ри – дължина 3 m, ширина 2 m и дебелина 0,50 m 

или обем 3 m3. Теренните огледи показаха обаче, 
че съществуват надвиснали корнизи с още по-го-
леми размери и обем. 

Наличието на разломи и действието на ерозията 
създават условия за формирането на колони, високи 
от порядъка на няколко метра, до стълбове, високи 
над 10 m (Табл. I B). Колоните и стълбовете са от-
делени скални тела от общия откос. В някои учас-
тъци, където пукнатините са успоредни на фронта 
на откоса, ерозията отделя големи блокове с при-
близително паралелепипедна форма. Тези блокове 
от горната част на откоса са в гранично равновесие 
и са пред внезапно откъсване и срутване. Обемите 
им са от порядъка на 10–20 m3 (Табл. I, C и D).

Втора голяма зона –  
кариерата Пиеримхоф

Най-вероятните движения, които могат да засегнат 
тази зона, са характерни за земен масив, изграден 
от пясъци и глинести пясъци или тип ротацион-
но свличане по Varnes (1978). Възможно е също 
така разломите и диаклазите в подобен масив да 
пред определят и друг тип свличане като трансла-
ционното или на срязване по дължината на съ-
ществуваща пукнатина. Падания на скални блокове 
от горнището на откосите, изградени от по-твърди 
пясъчници, също са възможни. При височина на от-
коса 60 m тези феномени са с по-малък обхват на 
действие от зоната на кариерите Фрейминг и Бароа, 
където височината на откоса достига 100 m. 

Характерен модел на разрушаване бе наблюда-
ван при горното стъпало в северната част на кари-
ерата Пиеримхоф. Пропадането в откоса започва 
от неговата основа, която се свлича и разрушава, а 
в последствие откосът се обрушва. В тази част на 
кариерата са изпълнени рехабилитационни работи 
като преоткосиране и затревяване и вероятността 
за свличания с по-голям обем е много малка. По 
горното стъпало са проявени феномени като рови-
нообразуването, повърхностни плитки свличания 
и регресивна ерозия. Дори по долното стъпало в 
северната част, където откосите са намалени до 
35°, ровинообразуването не е преустановено.

Долните откоси на кариерата Пиеримхоф в раз-
лични участъци са с малко или без никаква тре-
ва, но на места правят впечатление гъсти затревя-
вания. Тези места са силно влажни и може да се 
види, че в тях са намерили излаз подземните води 
от склона над тях (Табл. I, E). Присъствието на 
вода в основата на долния откос трябва да се взе-
ме предвид, що се отнася до стабилитета на целия 
откос. За да може водата да намери излаз в точно 
определени места, то тя е „подпомогната“ от въ-
трешни пукнатини в масива. 

Във втората голяма зона – кариерата Пиерим-
хоф, песъчливата червеникава формация е подло-
жена най-вече на въздействието на дъждовните и 
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временно течащите повърхностни води. Откосите 
са атакувани от ровинообразуването, от откъсва-
ния в горните части и повърхностни свличания. 
Формирането на пясъчни конуси в основата на от-
косите е често срещано явление. Северозападната 
част на кариерата Пиеримхоф е била напукана от 
отворени пукнатини, резултат от слягането над 
подземни минни изработки (Didier, Salmon, 1999). 
По-голямата част от тези пукнатини са запълнени 
от материали на изветрянето и трудно се забеляз-
ват на терена. По-скорошна и добре видима пукна-
тина от подземните слягания с размери над 40 m и 
отвор 30–40 cm се наблюдава в тази част на склона 
(Табл. I, F). Напукването на масива от техноген-
ните въздействия е допълнителен фактор, който е 
неблагоприятен за устойчивостта на откосите. Той 
бе отчетен при моделирането и изчисляването на 
коефициента на сигурност (Fmin) със специализира-
ната програма Galena 3.1.

Преминаването на пясъчниковата жълтеника-
ва формация в песъчливата червеникава форма-
ция става постепенно, но сравнително бързо и се 
наблюдава добре в северния откос на кариерата 
Бароа, на границата ѝ с кариерата Пиеримхоф. В 
горнището на тази гранична зона се запазват слое-
ве от по-твърди пясъчници, които също са напу-
кани и срутванията на скални блокове са чести. 
Наблюдават се предпоставки за т.нар. феномен 
toppling (Табл. I, G). В основата на геоложкия про-
фил се разкриват песъчливи хоризонти, които са 
податливи на ерозията (Табл. I, H).

Наблюдения и бележки относно  
общия стабилитет

В първата голяма зона, обхващаща кариерите 
Фрейминг и Бароа, земната среда има характеристи-

ките на скален, нееднороден масив. Изследванията, 
направени от MICA (1998, 2001), SIRAS (1997, 
1997a) и Didier et Salmon (1999), доказват еднознач-
но напукаността на масива, която е представена от 
две големи ортогонални групи. Преобладаващите 
посоки са N 98° и N 172°. При теренните огледи от 
2004 г. бяха детайлно фотодокументирани откоси-
те на цялата кариера Мерлебах. Бяха определени 
основните механизми на земни движения и въз-
можните инженерно-геоложки явления и процеси. 
Това е първият етап от изучаването на стабилитета 
на откосите и ни позволява установяването на най-
опасните участъци и избора на последващи моде-
лирания. Оценката на общия стабилитет в първата 
зона с помощта на специализиран софтуер ще бъде 
ограничена и няма да даде достоверни резултати за 
целия откос. Това е така, защото масивът не може 
да се разглежда като хомогенен. От една страна 
това е предопределено от различните инженерно-
геоложки характеристики на слоевете в геоложкия 
профил и от друга страна – от съществуващата не-
равномерна напуканост. По-точното изучаване на 
стабилитета в северните бортове на тази зона ще 
трябва да се прецизира по установените опасни 
участъци. Подборът на дан ните, които да се полз-
ват от специализираните програми е деликатен 
въпрос и определя качеството и верността на по-
лучените резултати. Изборът на представителни 
профили трябва да се направи след обстойно изу-
чаване на всички снимки от тази зона. За оценка 
на стабилитета в участъците с установени диедри 
е подходящо да се използва софтуера “Swedge” на 
Rockscience, който се базира на метода на Hoek 
and Bray (1981). Предимствата на този софтуер са 
свързани с възможността да се оценява механизма 
на двустранното свличане в скален масив.

За един по-дълъг период от 50 и повече годи-
ни трябва да се изследва скоростта на изветряне 

ТАБЛИЦА I
A. Инженерно-геоложки феномени, предопределени от конкретните геоложки условия.
B. Скална колона, отделена от основния масив.
C. Потенциално нестабилен блок с обем до 20 m3.
D. Нестабилен блок пред срутване над 10 m3.
E. Излаз на подземни води в основата на откосите, кариера Пиеримхоф.
F. Видима пукнатина с размери над 40 m в короната и по-долните стъпала, кариера Пиеримхоф.
G. Напукани блокове пред срутване от типа на toppling.
H. Ерозионни форми в долните откоси на граничната фациална зона. 

PLATE I
A. Engineering geological phenomena predetermined by specific geological conditions.
B. Rock column separated from main massif.
C. Potential unstable block with volume up to 20 m3.
D. Unstable block before fall more than 10 m3.
E. Ground water exit in the base of slopes in the quarry of Peyerimhoff.
F. Visible crack with extend more than 40 m in the crown and the below steps, quarry of Peyerimhoff.
G. Fissured blocks before fall, toppling type.
H. Erosion forms in the base of slopes of the limit faciеs zone. 
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на различните материали в геоложкия профил. 
Възможно е пясъчниковата формация да влошава 
твърде бързо своите геомеханични качества. Със 
сигурност се знае, че скални блокове с различен 
обем ще продължат да се срутват. С помощта на 
фотоснимките се установяват местата на големите 
скални блокове в гранично равновесие, но е трудно 
да се предвиди точният момент на тяхното срутва-
не. Подобна е ситуацията и с надвисналите корни-
зи. Затова е наложително изграждането на защи-
тен вал по протежението на цялата първа зона, в 
основата на откосите. Това е добро решение преди 
да бъде даден публичен достъп и свободно влиза-
не на хора в кариерата.

Във втората голяма зона – кариерата Пиерим-
хоф, може да се приеме, че земната среда е хомо-
генна и има геомеханично поведение на земен ма-
сив. В този случай най-вероятният механизъм на 
свличане е този по кръговоцилиндричната повърх-
нина. Методите на изчисление на този механизъм, 
разработени от Bishop (1955) и Spencer (1967), са 
добре адаптирани в различни специализирани 
продукти и дават валидни резултати. При изслед-
ванията, направени от Didier et Salmon (1999) е 
използвана програмата Talren 3.2, позволяваща 
изчисляване на стабилитета на земни масиви. 
Софтуерът е базиран на метода на Bishop (1955). 
В настоящето изследване е използвана програма-
та Galena 3.1, комерсиализирана от Clover Tech-
no logy и разработена от групата Brocken Hill 
Proprietary. Софтуерът е адаптиран за решаване 
на проблемите на стабилността на кариери и от-
крити рудници. Той включва методите на Bishop 
(1955), Spencer (1967) и Sarma (1973, 1977), които 
се използват в зависимост от геоложките условия 
и геомеханичното поведение на конкретния земен 
масив. Опитът показва, че методът на Bishop дава 
най-достоверни резултати за условията, които 
съществуват в разглежданата зона. За да се срав-
нят настоящите изследвания с тези на Didier et 
Salmon (1999) бе избран методът на Bishop (1955). 
Използвани бяха статистически осреднени изчис-
лителни данни за кохезията, ъгъла на вътрешно 
триене и обемното тегло. Избрани бяха 5 профила 
в северната, северозападната и западната част на 
кариерата Пиеримхоф. Резултатите за минималния 
коефциент на сигурност (Fmin) потвърдиха общата 
стабилност на откосите в тази зона. Минималната 
стойност от всички коефициенти на сигурност по 
профилите е Fmin=2,6. Коефициент, равен на 1,5 е 

считан за предостатъчно осигуряващ стабилитета 
на склона за дълъг период. Направено бе и мо-
делиране, включващо присъствието на подземни 
води в земния масив. Коефициентът на сигур-
ност се на малява до стойност Fmin=1,2. Подобен 
вариант съществува само по два от профилите. 
Моделирането показва, че присъствието на под-
земни води не е желателно. 

Изводи

В рамките на настоящето изследване е направен 
обстоен анализ на всички инженерно-геоложки яв-
ления и процеси, проявени в кариерата Мерлебах, 
които засягат нейните северни откоси. Представени 
са механизмите на земните движения, които могат 
да се проявят в конкретните геоложки условия. 
Отделени са две главни големи зони в цялата ка-
риера: първата – с геомеханично поведение на ска-
лен напукан масив и втората – с характеристики 
на хомогенен земен масив. Изучаването на стаби-
литета показва, че за откосите най-неблагоприятен 
фактор за нестабилност е комбинацията от дифе-
ренцираната ерозия, съчетана със съществуващата 
напуканост на скалния масив в първата зона. Тази 
комбинация играе важна роля и влияе върху раз-
витието на други феномени, като формирането на 
корнизи, ниши, големи висящи блокове, колони и 
стълбове с по-големи размери.

Техническата рекогносцировка на кариерата 
позволи да се уточнят слабите участъци в откосите. 
Съставено е подробно дигитално фотодосие на от-
косите. То е база от данни, върху която се избират 
различни методи на моделиране на устойчивостта 
и се набелязват бъдещи допълнителни анализи и 
изследвания. Теренните огледи позволиха да се от-
делят два участъка, разположени в западната част 
на кариерата Фрейминг, където поради присъстви-
ето на по-слаби заглинени прослойки в геоложкия 
профил е възможно да възникнат свличания с го-
лям обем, които да засегнат целия фронт на кари-
ерата. Допълнителни и по-детайлни изследвания 
върху общия стабилитет на откосите в първата го-
ляма зона трябва да продължат като се проведат 
наблюдения за скоростите на изветрянето и дифе-
ренцираната ерозия в различни, предварително из-
брани участъци. За втората голяма зона анализите 
и изчисленията показват, че общият стабилитет на 
откосите е осигурен.
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