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Результати моніторингу імовірних підземних 
обвалів на території рудника  №2

родовища калійних солей підприємства 
“Полімінерал”
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GEOLOGICAL CROSS-SECTION OF THE MINE No.2
(1927 р)
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Web сторінка результатів моніторингу підземних 
поштовхів території

родовища калійних солей підприємства 
“Полімінерал”

http://gis.lp.edu.ua:8080/geoserver/www/index.html
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Нахиломірні станції «Модричі» і «Візит»
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Місце встановлення додаткової станції в Стебнику
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Відстань
 ~ 2,2 

км

Відстань ~ 3,0 км



КВІТЕНЬ 2018
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ТРАВЕНЬ 2018
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ЧЕРВЕНЬ 2018
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ЛИПЕНЬ 2018



СЕРПЕНЬ 2018
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ВЕРЕСЕНЬ 2018
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Жовтень 2018
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ВИКОНАННЯ  ГНСС ВИМІРІВ ТА ГЕОМЕТРИЧНОГО 
НІВЕЛЮВАННЯ НА ПУНКТАХ МЕРЕЖІ 

ГЕОДИНАМІЧНОГО ПОЛІГОНУ
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На території рудника №2 та 
дамби хвостосховища 
виконано три цикли повторних 
ГНСС вимірів:
1 цикл спостережень - 21. 09. 
2018, 
2 цикл спостережень - 28. 10. 
2018, 
3 цикл спостережень - 22. 11. 
2018
Вимірювання виконано 
чотирма ГНСС двочастотними 
приймачами з використання 
супутникових сигналів систем 
GPS ГЛОНАСС: 2 приймачі 
SouthS82та 2 приймачі 
LeicaGX1230GG. 
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Схема привязки вимірів до перманентних ГНСС станцій 
SKOL, SAMB, MYKO



Мережа ГНСС станцій Львівської політехніки
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 Картосхема розподілу ізоліній опускання 

території рудника №2
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3D –модель  вертикальних деформацій   
території рудника №2 за даними ГНСС вимірів
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Результати комплексного моніторингу підземних обвалів 
і вертикальних деформацій земної поверхні рудника №2.
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Розподіл векторів горизонтальних зміщень 
пунктів рудника №2.
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Схема ходів нівелювання на території 
хвостосховища
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Величини осідання пунктів розташованих на 
греблі хвостосховища.

 

42



Розташування пунктів на земляній греблі 1 секції 
хвостосховища та величини осідань
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Розташування пунктів на кам’яній греблі 2-ої та 
3-ої секцій хвостосховища та величини їх осідань 
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ВИСНОВКИ
В районі рудника №2 встановлено три нахиломірні станції, які  в 
реальному часі надсилають результати вимірів на сервер Львівської 
політехніки. Інформація про імовірні підземні поштовхи (обвали) 
знаходиться на Веб сторінці   
http://gis.lp.edu.ua:8080/geoserver/www/index.html.

За період з 11.06.2018 р. по 08.10.2018 на території рудника №2 
зареєстровано 30 поштовхів. Починаючи з 27.06 по 09.10. 2018 суттєво 
посилилась активність і потужність  поштовхів. Необхідно зазначити, 
що27.09.2018  о 19:02:31, 30. 09. 2018 о 13:58:33, та 04. 10. 2018 о 14:38:57, 
зафіксовані  аномально потужні поштовхи, амплітуда коливань яких у 10 
-20 –ть разів перевищувала попередні поштовхи, а їх епіцентри 
розташовані  в районі готелю «Візит».

За результатами вимірів визначені горизонтальні та вертикальні 
зміщення  земної поверхні території рудника №2 і дамби хвостосховища. 
На території рудника №2 виділено чотири зони максимального 
просідання, які зосереджені і в районі території обвалу (зона №1), 
частина шосейної дороги Трускавець – Дрогобич на відстані 700 м на 
захід від готелю Візит (зона №2), біля с. Модричі (зона №3) та на ділянці 
рудника на відстані 400 м на захід від готелю Візит (зона №4).  Виділені 
зони корелюють зі скупченням епіцентрів підземних обвалів. Аномальні 
горизонтальні зміщення зафіксовані в зонах №1 і №3. 

http://gis.lp.edu.ua:8080/geoserver/www/index.html


• За результатами вимірів зафіксовано вертикальне осідання 
практично усі пунктів розташованих на  дамбі 
хвостосховища (близько 5 мм), що свідчить про стабільність 
дамби хвостосховиша (особливо її 2 та 3 секцій). Виняток 
складають пункти 203 та 213 зміщення яких становить 10 та 20 
мм відповідно. Осідання пункту 213 очевидно пов’язане з 
тим, що поблизу нього стався прорив труби по якій 
відбувалося перекачування технологічних рідин. Пункт 203 
розташований на земляній греблі 1 секції хвостосховища в 
місці колишнього  прориву дамби у 1983 році.

Необхідно продовжити повторні ГНСС виміри на території 
рудника №2 з періодичністю в 1 місяць, та проводити 
геометричне нівелювання дамби хвостосховища з 
періодичністю 2 місяці.
Для підвищення точності та оперативності моніторингу на 
території рудника №2 необхідно встановити поблизу  готелю 
Візит перманентну ГНСС станцію.

З метою виявлення карстових процесів, необхідно провести 
георадарне знімання виділених зон максимальних деформацій, 
як потенційних територій утворення провалів. 46



Дякую за увагу
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