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Постановка проблеми 
Будівництво усіх без винятку споруд відбу-

вається у геологічному середовищі (ГС) – верхній 
частині літосфери, яка перебуває під дією 
прямого або опосередкованого техногенного 
впливу, та виражена природними, техноприрод-
ними або техногенними енергетичними полями, 
які проявляються у вигляді геологічних процесів 
[5]. Комплекс інженерно-геологічних умов 
зумовлений особливостями цього середовища, 
зокрема однорідністю та неоднорідністю [5, 6]. 

Одним з найважливіших факторів інженерно-
геологічних умов є структурно-геологічна будова 
території, особливо для такої споруди, як 
Теребля-Рікська гідроелектростанція, деривацій-
ний трубопровід якої закладений у корінних 
породах флішу Українських Карпат [5, 6, 7]. 
Геологічний розріз (рис. 1) уздовж траси трубо-
проводу, побудований під час його проектування, 
вимагає значних уточнень та деталізації.  

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Для вивчення цих питань на території 

Теребля-Рікської гідроелектростанції використа-
но картографічні матеріали та геологічні звіти за 
результатами геологічної зйомки [8], результати 
виконаного нами дослідження інженерно-геоло-
гічних умов [2], зокрема структурно-геологічні, 
гідрогеологічні та гідрологічні особливості тери-
торії Теребля-Рікської гідроелектростанції [1], а 
також матеріали геодезичного моніторингу інших 
споруд греблі [9].  

Особливості структурно-геологічних умов, як 
вважає більшість авторів, визначаються: 1) літо-
логічним складом гірських порід [8]; 2) харак-
тером їх шаруватості [2, 7, 8]; 3) наявністю 
плікативних та диз’юнктивних тектонічних дис-
локацій [2, 4]. Найбільший інтерес у цьому ви-
падку становить останній пункт цього переліку, 
особливо наявність кліважних тріщин уздовж 
осьових поверхонь складчастих структурах, на що 
вказують Л.Д. Бєлій і В.В. Попов у класифікації 
типів скельних основ гребель [6].       

Результати моніторингу напруженості та змі-
щень напірного трубопроводу геодезичними ме-

тодами вказують на те, що великий вплив на 
нього мають передусім коливання рівня води у 
водосховищі [2, 3] викликані природними яви-
щами та експлуатаційними потребами, тобто по-
рушеннями гідрологічного та гідрогеологічного 
режимів. У сукупності з геолого-структурними 
особливостями будови масиву це призводить до 
зміщень та деформацій у тілі дериваційного 
трубопроводу, які відповідно впливають на 
створення напружень у напірному трубопроводі 
[2], а також у порталі водоприймача, який 
зміщується у напрямку водосховища [9].  

 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як основний фактор впливу 
на деформації напірного трубопроводу та інші 
споруди ГЕС розглядався Рікський розлом [2]. 
Складчасті структури та кліважні тріщини до 
уваги не брались, зокрема через те, що товща 
гірських порід, яка утворює межиріччя Тереблі та 
Ріки, у проектній документації ГЕС трактувалася 
як моноклінальна структура (рис. 1).  

Постановка завдання. Зазвичай товща гірсь-
ких порід моноклінального залягання не викликає 
особливих застережень під час проектування у 
ній споруди, оскільки вважається однорідною з 
передбачуваними інженерно-геологічними умо-
вами, зміни яких можуть залежати лише від 
характеру чергування пачок гірських порід 
різного літологічного складу. 

Під час проектування та будівництва Теребля-
Рікської гідроелектростанції спрощена інтерпре-
тація геологічного розрізу уздовж дериваційного 
трубопроводу виявилася хибною. 

Реальна картина, як видно з геологічної карти 
(рис. 2), набагато складніша – всередині виділеної 
при складанні проекту ГЕС “моноклінальної” 
товщі зафіксовано [8] різноспрямовані елементи 
залягання гірських порід (рис. 3). Інформація про 
залягання гірських порід дала нам змогу після 
детального вивчення гієрогліфів та вермогліфів 
на місцевості виділити серію плікативних 
тектонічних дислокацій (рис. 2). 

Деформації всередині дериваційного трубо-
проводу спричиняють руйнування його стінок 
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та утворення свищів підземних вод, а також 
призводять до його розтягу, на що вказують, як 
зазначалося вище, геодезичний моніторинг 
зміщень напірного трубопроводу [2, 3], та 
порталу водоприймача [9]. 

Отже, метою цих досліджень є: 1) деталізація 
геологічного розрізу уздовж дериваційного туне-
лю гідроелектростанції з метою виявлення при-
чин його деформацій та аварійності; 2) визна-
чення основних геодезичних та геолого-геофізич-
них методів моніторингу дериваційного тунелю. 

 
Виклад матеріалу 
Особливості будови українських складчастих 

Карпат є загальновідомими – це нахилені у 
північно-східному напрямку скиби (луски), від-
окремлені одна від одної поверхнями насувів. У 
внутрішній будові окремих скиб, як правило, 
спостерігається дрібна сладчастість з чіткою 
вергенцією на північний схід та омолодженням 
геологічного розрізу у протилежному напрямку. 

Теребля-Рікська гідроелектростанція розмі-
щена у лобовій частині Буркутської підзони 
Поркулецької зони, де породи на фоні загаль-
ного нахиленого на південний захід залягання 
зім’яті у дрібні складки. 

За даними геологічної карти (рис. 2) усі вузли 
Теребля-Рікської дериваційної гідроелектростан-
ції закладені у породах монотонної нерозчлено-
ваної товщі відкладень крейди та палеогену. 
Товща складена чергуванням товстошаруватих 
пісковиків з прошарками аргілітів та тонкорит-
мічного флішу. Початкова частина тунелю від 
пікета 0 (ПК-0) до ПК-3+50 завдовжки 350 м 
складена дещо фаціально відмінними породами 
білотисенської світи (тонко- та груборитмічний 
сірий фліш), нижньосухівської підсвіти (переша-
ровування строкато-кольорових аргілітів, алевро-
літів та пісковиків) і верхньосухівської підсвіти 
(тонко- та груборитмічний фліш). 

При деталізації розрізу уздовж тунелю ми 
використали матеріали геологічної зйомки [8], а 
також власні спостереження. Геологічні розрізи 

вдалось побудувати уздовж долин Тереблі та 
Ріки, де спостерігається найкраща відслоненість 
відкладів крейди та палеогену. У результаті 
виявлено серію лінійних складок з перевернутим 
заляганням окремих крил. Як зазначалося вище, у 
осьових частинах складчастих структур прояв-
ляються кліважні тріщини [6] – це зони інтен-
сивної тріщинуватості гірських порід, які призво-
дять до прояву мікротектонічних рухів та інтен-
сивнішого водообміну у цих місцях, тому ми 
вважали за необхідне відобразити їх уздовж траси 
тунелю та порівняти з місцями прояву водяних 
свищів та руйнувань на його стінках.  

Для відтворення структурної ситуації уздовж 
трубопроводу нами побудовано детальні геоло-
гічні розрізи уздовж відповідних фрагментів ру-
сел р. Тереблі і Ріки з перенесенням геологічної 
ситуації на лінії 1–2 і 3–4 (рис. 3), які перетина-
ють поперек загальнокарпатське простягання Як 
видно з рисунка, точки 1 і 4 відповідають місцям 
виходу дериваційного трубопроводу на земну 
поверхню, а точки 2 і 3 є їх проекціями на 
відповідні лінії, перпендикулярні до простягання 
гірських порід. Загальнокарпатське простягання у 
районі розміщення дериваційного трубопроводу 
приймаємо таким, яке відповідає усередненій 
конфігурації лінії насуву Поркулецької зони на 
північний схід – тобто це лінія 2–4. 

Отже, поверхню, відображену на фрагменті 
геологічної карти (рис. 2), обмежену точками  
1–2–3–4, вважаємо горизонтальною з відміткою 
500 м над рівнем моря, яка відповідає висоті 
місцезнаходження точки 3 – виходу деривацій-
ного трубопроводу у долину р. Тереблі (водо-
приймач). При перенесенні структурно-геологіч-
ної ситуації з геологічних розрізів 1–2 і 3–4 на 
дериваційний трубопровід ми спроектували 
осьові поверхні цих складчастих структур на вісь 
трубопроводу, дотримуючись загальнокарпатсь-
кого простягання. Для відтворення структурної 
ситуації західної частини трубопроводу був 
використаний геологічний розріз 1–2, а для 
східної частини 3–4 (рис. 3). 

 
Рис. 1. Геологічний розріз уздовж траси дериваційного тунелю побудований у 1950 р.  

при його проектуванні та прокладці ( копія з оригіналу масштабу 1:5000):  
1 – пісковики вапнисті; 2 – пісковики глинисті та глинисті сланці.  

Інші умовні позначення див. на рис. 2 
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Рис. 2. Схематичний структурно-геологічний розріз уздовж траси дериваційного тунелю  

з урахуванням елементів залягання гірських порід: 1 – траса тунелю; 2 – профіль земної поверхні;  
3 – конфігурація складчастих структур; 4 – зони прояву кліважних тріщин;  

5 – зони сильного обводнення; 6 – точкові свищі; 7 – численні концентровані свищі;  
8 – нумерація зон прояву кліважних тріщин 

 

 
Рис. 3. Геологічна карта (масштаб 1:50 000) території Теребля-Рікського техногенного полігона:  

1 – великий насув – границя між Поркулецькою (І) і Дуклянською (ІІ) зонами;  
2 – локальні насуви (границі між окремими скибами); 3 – літологічні границі  

між фаціальними різновидами гірських порід. Елементи залягання шарів гірських порід:  
4 – нахилене залягання з встановленою підошвою пласта; 5 – нахилене залягання  

з невстановленою підошвою пласта; 6 – перевернуте залягання  
з встановленою підошвою пласта;  7 – напірний трубопровід 

 
Характер залягання гірських порід на побу-

дованих розрізах значно відрізняється. У долині 
р. Ріка спотерігається витриманий нахил 
сладчастих структур у північно-східному нап-
рямку (рис. 2), натомість у долині р. Теребля 
спостерігаємо іншу картину – складчасті струк-
тури переважно нахилені на південний захід, за 
винятком окремих сладок. Як зазначалось вище, 
у долині р. Теребля відслонюється товща порід 
дещо відмінного фаціального складу – це 

переважно тонкоритмічний та середньорит-
мічний фліш (пластичніший порівняно з грубо-
ритмічним), що, імовірно, і зумовило утворення 
складнопобудованих плікативних деформацій, з 
нахилами окремих складок у різні боки, а також 
нахил площини фронтального насуву бур-
кутської підзони на північний схід. Фронтальна 
площина насуву буркутської підзони у доли- 
ні р. Ріки має нахил у південно-західному 
напрямку. 
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Необхідно зазначити, що на точність 
зроблених побудов негативно впливають такі 
фактори: 1) по долинах обох рік немає 
суцільної відслоненості і не виключено, що 
отримані геологічні розрізи не відтворюють 
реальної картини (імовірно, що кількість 
складчастих структур насправді є більшою); 2) 
долина р. Ріки розміщена на 180 м, нижче від 
рівня закладання дериваційного тунелю, тому 
усі побудови, зроблені уздовж її русла, 
необхідно з певною поправкою відображати на 
лінії 1–2, залежно від кута нахилу осьових 
поверхонь окремих складчастих структур, що 
негативно вплинуло на точність; 3) наявний 
фактичний матеріал – геологічна карта 
масштабу 1:50 000, де точність нанесення 
елементів залягання становить близько 20 м, 
теж негативно вплинуло на отримані побудови; 
4) як видно з фрагмента геологічної карти (рис. 
3), залягання гірських порід у районі ГЕС є 
надзвичайно складним (елементи залягання 
місцями мають хаотичне спрямування), тому, 
прослідковуючи осьові поверхні складчастих 
структур, ми допускали певну генералізацію. 
Положення та конфігурація окремих складчас-
тих структур, очевидно, будуть уточнюватися у 
міру накопичення матеріалу. 

Точки перетину осьових поверхонь сладок 
(зон кліважу) з віссю дериваційного трубопро-
воду вважаємо найбільш несприятливими в 
плані аварійності. Якщо порівняти місцезнахо-
дження точок перетину площин кліважу з 
місцями прояву водяних свищів та зон 
руйнування стінок трубопроводу, то легко 
помітити, що більша частина з них збігається 
(рис. 2), зокрема зони 2–5, та 7–9. Прояв 
кліважних тріщин викликає руйнування стінок 
у вигляді відлущування поверхні бетону та 
утворення свищів підземних вод, що ми і 
спостерігали під час огляду тунелю у складі 
експертної комісії (весна 2008 р.). 

Отже, вважаємо, що частина точок перетину 
осьових поверхонь складок з віссю дери-
ваційного тунелю, які не збігаються з вже 
зафіксованими зонами рунування його стінок, є 
прогнозними зонами прояву руйнувань тунелю 
у майбутньому. 

Заповнення кліважних тріщин водою спри-
чиняє загальний розтяг масиву гірських порід 
разом з дериваційним тунелем та призводить як 
до зміщення напірного трубопроводу на 

південний захід [2, 3], так і порталу водо-
приймача на південний схід [9]. Детальний 
аналіз взаємодії цих споруд греблі потребує 
окремих досліджень і буде висвітлений у 
наступних публікаціях. 

Як один з варіантів причин зміщень напір-
ного тунелю розглядався рікський розлом [4], 
закладений уздовж долини р. Ріка. При деталь-
ному вивченні геологічної карти цей варіант 
було відкинуто. Відсутність такої структури 
підтверджують також геоморфологічні спосте-
реження (зокрема звивистість русла р. Ріка). 

 
Висновки 
1. Під час детального вивчення геологіч-

них розрізів у долинах рік Тереблі та Ріки 
виявлено 10 складчастих структур, які при 
проектуванні та закладанні дериваційного ту-
нелю не були відображені. В осьових частинах 
складок розміщено зони кліважних тріщин, які 
методом інтерполяції спроектовано на дери-
ваційний трубопровід. 

2. Точки перетину осьових поверхонь 
складок з віссю дериваційного трубопроводу 
рекомендуємо розглядати як прогнозні місця 
аварійності його стінок та утворення водяних 
свищів у зв’язку з мікротектонічною актив-
ністю зон кліважної тріщинуватості. 

3. Для виявлення та підтвердження зон 
кліважу рекомендуємо виконання гравітаційних 
та електрофізичних наземних геофізичних 
спостережень уздовж простягання деривацій-
ного трубопроводу, а також маршрутні геоло-
гічні спостереження. 

4. Наявність Рікського розлому уздовж 
русла р. Ріки та його вплив на зміщення 
напірного трубопроводу вважаємо необґрунто-
ваними, що підтверджується геологічними та 
геоморфологічними даними. 

5. Для моніторингу відносних зміщень 
дериваційного тунелю пропонуємо у місцях 
його виходу на поверхню встановити на інже-
нерних спорудах маркування. Періодичні замі-
ри виконувати високоточними GPS-приладами, 
та іншими геодезичними методами.  

6. Вплив деформацій дериваційного тру-
бопроводу на портал водоприймача та напірний 
трубопровід потребує окремих досліджень і 
буде розглядатися з урахуванням загальної 
геодинаміки Карпато-Балканської складчастої 
структури.  
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Структурно-геологічні особливості території 
Теребля- Рікської ГЕС та оцінка їх впливу 
на деформації дериваційного трубопроводу 
геологічними та геодезичними методами 

А. Кульчицький 
 

Геодезичними замірами зафіксовано зміщення 
напірного трубопроводу і порталу водоприймача, 
які безпосередньо прилягають до дериваційного 
тунелю. Геологічними спостереженнями 
встановлено, що деформації тунелю відбуваються 
у результаті заповнення підземними водами 
кліважних тріщин в осьових частинах склад-
частих структур, які раніше не виділялись. 

 
Структурно-геологические особенности 

территории Теребля-Рикской ГЭС и оценка 
их влияния на деформации деривационного 

трубопровода геологическими  
и геодезическими методами 

А. Кульчицкий 
 
Геодезическими измерениями зафиксиро-

ваны смещения напорного трубопровода и 
портала водоприемника, которые непосредст-
венно примыкают к деривационному тоннелю. 
Геологическими наблюдениями установлено, 
что деформации тоннеля происходят в резуль-
тате заполнения водой кливажных трещин в 
осевых плоскостях складчастых структур, ко-
торые ранее не выделялись. 

 
Structurally-geological features of territory  

of Tereblja-Riksky HYDROELECTRIC 
POWER STATION and estimation of its 

influence on deformations of the derivational 
pipeline by geological and geodetic methods 

A. Kylchitskiy 
 
Geodetic measurements fix displacement of the 

pressure head pipeline and a portal of a water intake 
which directly adjoin to derivational tunnel. By 
geological supervision it is established, that tunnel 
deformations occur as a result of filling with water  
cracks in axial planes folded structures which were 
not allocated earlier. 


