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Фактори, що впливають на виникнення наведеної сейсмічності
районів нафтогазовидобутку
• тривалий інтенсивний видобуток вуглеводнів, що спричиняє зміну поля напружень в зоні видобутку.
Сейсмічна активність проявляється в районі покладів газу через 2-16 р., на нафтових промислах – через
7-30 р.
• тектонічні напруження, девіаторна складова яких реагує подіями навіть на незначні впливи
техногенного характеру (відбір-закачка речовин).
• фізико-механічна неоднорідність продуктивного пласта, вміщуючих порід і покришки.

Наведена сейсмічність: Оклахома (США) і Ботсвана (Африка)
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Сейсмічність, тектоніка, геодинаміка і нафтогазоносність Карпатського регіону

Сейсмоактивні зони Прикарпаття
(на фоні рельєфу та елементів тектоніки)

Уточнення координат і глибин вогнищ Карпатського регіону

Сейсмічність Прикарпаття
на фоні розломних структур по профілю РП-10 (Добромиль – Красноїльськ)
та карти голоценових рухів (А.В.Полівцев)

Сейсмічність району Долини (1974-1976 рр. + 1983-2014 рр.)
(на фоні розломної тектоніки і голоценових рухів)

Макросейсмічні поля
сильніших землетрусів 1976 р.

Тектоніка і нафтовидобуток району Борислава

Бориславське нафтове родовище представлене антиклінальною
складкою палеогенових відкладів Берегової скиби, насунутої на
Внутрішню зону Передкарпатського прогину. У відкладах менілітової
світи на правому березі річки біля водоспаду видно серію дрібних
складок. У склепінній частині антиклінальної складки бачимо
деформовані кластичні дайки, свідків потужних землетрусів, що
передували складчасто-насувним деформаціям верств.

Сейсмічність району Борислава
та її характеристики
Енергія землетрусів

Сейсмічна активність району Борислава
по роках

Сейсмічна активність району Борислава в розрізі доби

Кількість землетрусів

Сейсмічність району Борислава
на структурах кори по геотраверсу ІІ
і профілю Ужок – В.Мости

Просторова модель сейсмічності району Борислава

Напрямки спорювання розривів у вогнищах деяких сильніших землетрусів
району Борислава і локалізація сейсмогенної зони на швидкісному розрізі по
профілю РП-1 (Чоп – Рудки)

Сейсмічність району Борислава
і зона екологічного лиха у Стебнику

Карстовий провал 29(30) вересня 2017 р. у Стебнику

Сейсмічна подія 29(30) вересня 2017 р. у Стебнику

Сейсмічність району Надвірної у 1996-2012 рр.
(червоні квадратики – епіцентри землетрусів: малі – з М=0,7÷1,6; більші – з М=1,7÷2,4)

Тектонічна локалізація та параметри сильніших землетрусів
району Надвірної
Координати землетр.
φ0
λ0
48.59
48.67
48.56
48.59
48.57
49.63
48.54
48.57
48.61
48.59

24.52
24.44
24.49
24.54
24.46
24.53
24.56
24.47
24.45
24.48

Глибина
Н, км

Магнітуда
М

Аz10

2
5.4
6.9
3.4
5.5
5.3
2
4.7
2.8
5.2

2.1
1.9
2.4
2.3
2.3
1.7
1.8
1.9
2.2
1.9

280

Аz20
135
92

313

98
98
304

277
280

12
10
90

Напрямки спорювання розривів у вогнищах сильніших (з М=1,8÷2,4)
землетрусів району Надвірної

Зв’язок сейсмічності району Надвірної
з видобуванням нафти і газу
Нафтогазові родовища району Надвірної
розташовані в антиклінальних складках
Бориславсько-Покутської зони
Передкарпатського прогину.
Пнівське родовище експлуатується з 1963 р.,
інт. глибин 2385-2430 м.
Довбушанське родовище експлуатується з
1976 г., інт. 2580-2886 м.
Південно-Гвіздецьке родовище
експлуатується з 1980 р., інт. 3020-3165 м.
Пасічнянське родовище експлуатується з
1970 р., інт. 3896-4410 м.
Бистрицьке родовище експлуатується з 1978
р., інт. 2460-2520 м.
Микуличинське родовище експлуатується з
1991 р., інт. 2460-2520 м.
Битків-Бабчинське родовище експлуатується
з 1889 г.
Вогнища землетрусів за глибиною
розташовані в основному нижче або вище від
зон нафтогазовидобутку

Глибинно-просторова локалізація вогнищ
ряду землетрусів району Надвірної
на геологічних структурах профілю Бистриця – Гвізд
(геологія – Крупський Ю.З. + Атлас родовищ нафти і газу України)

Сучасний геодинамічний режим території регіону Панкардії
(за даними ГНСС-станцій (Третяк та ін., 2011))
і геодинаміка району Надвірної
в контексті загальної геодинаміки Карпатського регіону України

Висновки
•

•

•

•

•
•

•

Сейсмічна активність Надвірнянського, Долинського та Бориславського районів Прикарпаття є, поряд з основною тектонічною
спричиненістю, значною мірою наведеною (індукованою), тобто це розрядка тектонічних напружень (спричинених загальним
геодинамічним процесом в Карпатському регіоні України), яка викликана змінами напружено-деформованого стану порід і
флюїдної циркуляції у зонах родовищ у процесі нафтовидобутку і закачування води.
Землетруси цих районів (зокрема, їх локалізація та напрямки спорювання розривів) відображають особливості будови та
геодинамічної активності наявних тут різнорангових локальних і регіональних тектонічних структур і особливості їх
геомеханічного режиму.
Сейсмічність у районі Долини (перша активізація району відбулась у 1974-1976 рр.) пов’язана з інтенсивним видобуванням нафти
на Долинському родовищі. Складний напружений стан геологічного середовища нижче зони родовища і додаткові
гідродинамічні чинники, зокрема, застосування з 1958-63 років законтурного закачування води та технології гідророзриву пласта
[19] сприяли сейсмогеодинамічній активізації – відчутним землетрусам, деформаціям порід, зминанню і розривам обсадних
колон свердловин. Поява тут нових вогнищ землетрусів з 1983 р. свідчить про триваючу сучасну тектонічну активність існуючих
геологічних структур.
Сейсмічна активізація в останні роки Бориславської зони пов’язана з рядом факторів. Перш за все – це зумовлений тектонікою
складний напружений стан структури Раточинського розлому, який є складовою частиною потужного регіонального лінеаменту
північно-східного простягання (простежуваного від м. Дрогобича до села Тур'ї) і північно-західною границею Бориславського
нафтового родовища. З іншого боку – район характеризується підвищеною тріщинуватістю і флюїдонасиченістю порід (у першу
чергу, колекторів нафти і газу, і зон численних різнорангових розривних порушень), при видобуванні нафти і законтурному
закачуванні води створюється додатковий гідродинамічний тиск на вже ослаблені механічно породи в цих зонах, що сприяє
розрядці землетрусами накопичених тут тектонічних напружень.
Сейсмічні події в районі рудника №2 Стебницького калійного родовища (район Борислава) визначено як карстово-провальні
техногенні землетруси у зоні гірничих виробок цього рудника.
У Надвірнянській сейсмогенній зоні (активізованій у 1996-2013 рр.) встановлено, що вогнища землетрусів в основному
розташовані вище (2-2,5 км) і нижче (4,8-6 км) зон локалізації покладів нафти і газу (2,8-4,5 км), або збоку від нафтогазоносних
структур. Частина вогнищ місцевих землетрусів тяжіє до зони поперечного Надвірнянського розлому та опіряючих розривних
порушень, частина – до поверхонь різноглибинних (1-й, 2-й та 3-й яруси складок) насувів, ще кілька – до структур у зоні
грязьового вулкану Старуня.
Оскільки простежується зв’язок локальної сейсмічності досліджених районів не тільки з тектонікою, а й з техногенними
процесами – кастовими процесами в районі рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал», а також з інтенсивністю процесів
нафтовидобутку на місцевих родовищах як у часі, так і по співідношенню між вогнищами землетрусів і горизонтами
нафтовидобутку за просторовим розташуванням та глибиною, викладені результати досліджень слід враховувати з метою
мінімізації екологічних ризиків для розташованих у Прикарпатті великих міст (Дрогобич, Борислав, Долина, Надвірна) та багатьох
інших населених пунктів, відомих бальнеологічних курортів Трускавець, Моршин, Східниця, гірничих виробок та хвостосховищ
калійних родовищ Стебника і Калуша, нафтопромислів та транспортних магістралей (залізничних і автомобільних шляхів, мостів і
тунелів, газо- і нафтопроводів, ліній електропередач.

Дякую за увагу!

