
Abstrakt: 

 Pochopení ekonomické úspěšnosti nekonvenční těžby z břidlic vyžaduje vysvětlení vztahu 

mezi indukovanou seismicitou a hydraulickým štěpením. Tato práce se zabývá pozorováním a 

analýzou syntetických a reálných dat z hydraulického štěpení a seismického monitorování. 

Zejména se opírá o analýzu zdrojových mechanismů indukovaných seismických jevů, které se v 

několika posledních letech začaly určovat a interpretovat i v průmyslu. Výsledky analýzy jsou 

interpretovány pomocí geomechanického modelu vztahu mezi hydraulickým štěpením břidlic a 

indukovanou seismicitou.  

 Studium zdrojových mechanismů začíná detailní analýzou prostorového rozložení stability 

inverze plného momentového tensoru, které bylo vymapováno dle synteticky napočtených 

kondičních čísel v prostoru okolo různých typů monitorovacích sítí, zahrnující husté sítě na 

povrchu, ale i řídké sítě s přijímači ve vrtech. Stabilita výpočtu zdrojových mechanismů byla 

testována v závislosti na různých podmínkách, především pak na velikosti a geometrii 

monitorovací sítě a různých hladinách šumu v datech. V této práci je ukázáno, že husté povrchové 

monitorovací sítě mohou dosahovat velmi dobré stability invertovaných zdrojových mechanismů, 

které mohou být dále interpretovány. Zároveň tato studie ukazuje rostoucí podíl nestřižné složky 

momentového tensoru s rostoucí hladinou šumu (relativně k signálu), ale překvapivě také i 

závislost stability inverze na typu mechanismu. Výsledky zpracování reálných dat naměřených 

v průběhu hydraulického štěpení břidlic v Severní Americe jsou získány použitím nově vyvinuté 

metody, která umožňuje detekci, lokaci a současně i inverzi zdrojového mechanismu. Součástí 

zpracování dat je i testování spolehlivosti a stability obdržených výsledků včetně sledování 

koherence amplitud podélných vln pro detekci. Výsledné, detailně analyzované, zdrojové 

mechanismy ukazují na dominanci dip-slip a strike-slip typu mechanismů s převažující střižnou 

složkou, které byly následně využity k výpočtu napětí a nakonec i k interpretaci geomechanickým 

modelem skluzu podél vrstevních ploch vysvětlujícím vztah mezi hydraulickým štěpením břidlic 

a indukovanou seismicitou. Práce je zakončena diskuzí různých způsobů ověření navrhovaného 

modelu a návrhem experimentu, který by mohl pomoci ověřit, zdali je navrhovaný geomechanický 

model opravdu ten správný. 

 


