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Обробка температурних замірів у свердловинах 
дозволила визначити геотермічні параметри, 
характерні для кожної зони та побудувати схе-
ми розподілу температур на глибині 2000 м, 
середнього геотермічного градієнту та глибин 
залягання ізотермічної поверхні 150ºС (табл. 1). 

Для Складчастих Карпат встановлено, що 
температури на глибині 2000 метрів у північно-
західній частині змінюються від 50,0°С (на гра-
ниці з Внутрішньою зоною прогину) до 85,0°С 
(на границі з Вигорлат-Гутинською вулканіч-
ною грядою), а в південно-східній – від 45,0°С 
до 75,0°С. 
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Установлено распределение температур на 
глубине 2000 м, значений среднего геотермического 
градиента и глубин залегания изотермической пове-
рхности 150оС в осадочном чехле Складчатых Кар-
пат и Закарпатского прогиба. Особый интерес 
представляет интерпретация результатов полевой 
геотермической съемки по региональному сейсмиче-
скому профилю Солотвино-Чоп. Выявлены незакар-
тированные ранее сейсмическими исследованиями 
глубинные тектонические нарушения, определена их 
проводимость и установлены границы локальных 
структур 

 

 The distribution of temperatures at a depth of 
2000m, values of the average geothermal gradient and 
depths of occurrence of isothermal surface of 150oC  in 
the sedimentary cover of the Folded Carpathians and 
Transcarpathian deep were determined. Interpretation 
of the results of the field geothermal surveying along the 
regional seismic profile Solotvyno-Chop is of the utmost 
interest. Deep-seated tectonic dislocations, not mapped 
by seismic survey before, were found as well as their 
conductivity was determined and the boundaries of 
local structures were established. 
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В межах Закарпатського прогину Вигорлат-
Гутинська зона на глибині 2000 м характеризу-
ється температурами від 85,0°С до 115,0°С, а на 
ділянці між Чоп-Мукачівською та Солотвин-
ською западинами – від 80,0°С до 100,0°С. Для 
Чоп-Мукачівської западини характерні значен-
ня температур 90,0-115,0°С. В її межах виділе-
но три високопрогріті зони – температурою до 
115,0°С (район міст Ужгорода, Берегово і Чопа) 
і одна слабкопрогріта – температурою 90,0-
100,0°С (район с. Велика Лесарня). Такий роз-
поділ пояснюється впливом недавньої вулкані-
чної діяльності і високою активністю гідротер-
мальних процесів. Солотвинська западина в 
геотермічному відношенні менш вивчена, але 
слід зауважити, що в її межах температура на 
глибині 2000 м змінюється від 75,0°С до 
100,0°С. Суттєво впливає на розподіл темпера-
тур наявність соленосних відкладів у зв’язку з 
їх високою теплопровідністю (рис. 1). 

Поле розподілу середнього геотермічного 
градієнта досить диференційоване (рис. 2). У 
Складчастих Карпатах він змінюються від  
2,0 до 4,0 °С/100 м. В Закарпатському прогині 
значення геотермічних градієнтів коливаються 
від 3,5 до 5,5 °С/100 м, а саме: Вигорлат-Гутин-
ська гряда – 4,0-5,5 °С/100 м; Чоп-Мукачівська 
западина – 4,0-5,5 °С/100 м; Солотвинська за-
падина – 3,5-4,0 °С/100 м. 

Для визначення фазового стану вуглевод-
нів на великих глибинах, враховуючи теорети-
чні розробки про вплив температури на розпо-
діл покладів нафти і газу за нормальних тисків 
побудовано схему розподілу глибин залягання 
ізотермічної поверхні 150,0 °С (рис. 3) [2]. В 
Складчастих Карпатах вони зменшуються від 
7000 м у Закарпатському прогині до 4000 м в 
межах Вигорлат-Гутинської гряди. В Чоп-
Мукачівській западині глибина залягання цієї 

поверхні не перевищує 3000 м, а в Солотвин-
ській – 4000 м. 

Враховуючи обмежену кількість глибоких 
свердловин в межах Закарпатського прогину, 
для уточнення геологічної будови та перспек-
тив газоносності було використано метод при-
поверхневої геотермічної зйомки. Польові до-
слідження проведено по регіональному сейсмі-
чному профілю Солотвино–Чоп протяжністю 
150 км [3]. На рис. 4 зображено графіки розпо-
ділу температур на глибині 1,5 м, теплового 
потоку, гравітаційного поля та сейсмічний роз-
різ району досліджень. Як видно з наведеного 
матеріалу значення температур в Чоп–Мукачів-
ській западині перевищують на 2,0-2,5°С тем-
ператури в Солотвинській западині, що відпо-
відає розподілу глибинних температур. На да-
ному регіональному профілі за результатами 
проведених досліджень виділено сім блоків рі-
зної геотермічної активності, характеристика 
яких наведена в табл. 2. 

На рис. 5 наведено фрагмент графіка роз-
поділу температур в межах сьомого і шостого 
блоків. Найбільш прогрітий Ужгородський 
блок відносно припіднятий по відношенню до 
Середнянського. Занурений Іршавський блок 
характеризується найменшою геотермічною 
активністю, що пов’язано з більшою потужніс-
тю осадового чохла та засолоненням його від-
кладів. В межах Солотвинської западини най-
менш термально активним є найбільш зануре-
ний Солотвинський блок. 

За геотермічною активністю на профілі 
Солотвино-Чоп встановлено десять локальних 
структур. В основному всі локальні структури 
являють собою антиклінальні складки соляно-
діапірового типу (від Залужської до Солотвин-
ської), в той час як Чопське підняття розбите 
серією тектонічних  порушень  з  широким  роз- 

Таблиця 1 — Геотермічна характеристика Карпатської нафтогазоносної провінції 

Температура, °С 

Середній 
гео-

термічний 
градієнт, 
°С/100м 

Глибина залягання 
ізотермічної  
поверхні, км Структурно-тектонічні зони 

Індекс 
на 

картах 

2000 м 8000 м  150 °С 180 °С 
Форланд Карпат (Західноєвропей-
ська та Східноєвропейська плат-
форми 

І 40-75 160-250 1,2-3,0 5,0-7,0 6,0-12,0 

Зовнішня зона II 40-80 180-270 2,0-3,7 4,0-7,0 4,5-8,0 
Внутрішня зона  
(Самбірсько-Рожнятівська 
підзона) 

III 45-60 150-190 2,0-2,5 4,5-7,0 6,5-9,0 

П
ер

ед
ка

рп
ат

-
сь

ки
й 

пр
ог

ин
 

Внутрішня зона  
(Бориславсько-Покутська 
підзона) 

IV 40-50 150 1,2-2,0 7,0 9,0-13,5 

Складчасті Карпати V 50-85 150-130 1,7-4,0 4,0-7,0 4,5-9,0 
Вигорлат-Гутинська зона VI1 85-115 300-400 4,0-5,5 3,0-4,0 4,0-4,5 
Мукачівська западина VI2 90-115 350-400 4,0-5,5 3,0-4,0 4,0 

За
ка

рп
ат

-
сь

ки
й 

пр
ог

ин
 

Солотвинська западина VI3 75-100 350 3,5-4,0 3,0-4,5 4,0-5,0 
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1 – точки спостереження; 2 – ізотерми; 3 – державний кордон 

Рисунок 1 — Фрагмент схеми розподілу температур на глибині 2000 метрів  
Карпатської нафтогазоносної провінції [1] 

 

 
1 – точки спостереження; 2 – ізолінії значень середнього геотермічного градієнта;  

3 – державний кордон 
Рисунок 2 — Фрагмент схеми розподілу значень середнього геотермічного градієнта  

Карпатської нафтогазоносної провінції [1] 
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1 – точки спостереження; 2 – ізолінії поверхні залягання температури 150ºС;  

3 – державий кордон 
Рисунок 3 — Фрагмент схеми розподілу поверхні залягання ізотерми 150ºС  

Карпатської нафтогазоносної провінції [1] 
 

 
Рисунок 4 — Графіки розподілу температур на глибині 1,5 м, теплового потоку,  

гравітаційного поля та сейсмічний розріз по профілю Солотвино–Чоп 
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витком ефузивних порід [4]. Найбільш прогрі-
тими є Солотвинська (1), Тячівська (2), Русько-
Комарівська (8), Добрянська (9) та Чопська (10) 
структури, на яких температурні аномалії скла-
дають 2,0–3,0°С. Мало прогрітими є Сокирни-
цька (3), Комарівська (4), Виноградівська (6), 
Залужська (7) структури, де величина темпера-
турних аномалій коливається від 1,1°С до 1,9°С. 
Слід зауважити, що в межах високопрогрітих 
зон над локальними структурами уже на сього-
дні виявлено поклади газу (Солотвинська, Ру-
сько-Комарівська структури). За геотермічними 
даними виявлено локальну аномалію (5) дов-
жиною 4,1 км, значення температурної аномалії 
якої 2,1°С. Вважаємо, що необхідно провести 
детальні геотермічні дослідження. На нашу ду-
мку, найбільш перспективною є Великодобрин-
ська структура, яка являє собою брахіантиклі-
нальну складку, розбиту тектонічним порушен-
ням на три блоки, два з яких виділяються на 
геотермічному графіку. 

Слід зауважити, що геотермічні дослі-
дження, проведені по профілю Солотвино-Чоп, 
підтвердили наявність глибинних розломів, які 
були виділені сейсмічними дослідженнями, а 
також дали можливість виявити нові зони дро-
блення та встановити їх тектонічну активність 
(табл. 3). 

Таким чином, встановлено характер розпо-
ділу геотермічних параметрів у осадовому чох-
лі досліджуваної території та виявлено чинни-
ки, які впливають на формування температур-
ного поля. Приповерхневі геотермічні дослі-
дження на профілі Солотвино-Чоп підтвердили 
можливості використання польової геотерміч-
ної зйомки для картування тектонічних пору-
шень, визначення їх провідності та виявлення 
локальних структур, перспективних на пошуки 
покладів вуглеводнів. 

 

Таблиця 2 – Геотермічна характеристика поперечних тектонічних блоків  
Закарпатського прогину по профілю Мукачево-Солотвино 

Індекс Назва блоку Довжина, 
км 

Тфону    
˚ С 

Характерні 
значення Т, С 

І Солотвинський 16,0 12.0 11,8-13,2 
ІІ Теребовлянський  12,0 12,5 11,9-12,4 
ІІІ Хустський 34,0 Фон змінний 12,5-15,8 
IV Іршавський  20,0 15,0 15,0-16,3 
V Залужський  22,0 15,0 15,8-16,9 
VI Середнянський  22,0 15,5 15,5-17,3 
VII Ужгородський  16,0 15,5 15,1-17,5 
VII Вигорлат-Гутинська 

вулканічна гряда 
9,0 13,9 13,2-14,8 

 

 
1 – температура на глибині 1,5 м (ºС); 2 – профіль з пікетами; тектонічні порушення:  

3 – в осадовому чохлі, 4 – глибинні; 5 – встановлені за результатами геотермічних досліджень,  
6 – зони дроблення; 7 – блоки різної геотермічної активності; 8 – локальні структури 

Рисунок 5 — Розподіл температур у приповехневому шарі  
по сейсмічному профілю Солотвино–Чоп в межах VI–VII блоків 
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Актуальність проведених досліджень. На 
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з головних чинників, який впливає на визна-
чення перспектив нафтогазоносності тих чи 
інших відкладів і території, є наявність в розрізі 
колекторів і їх якість, то  детальне їх вивчення і 
аналіз в глибоких горизонтах є надзвичайно 
актуально теоретичною і практичною пробле-
мою. 

Таблиця 3 – Геотермічна характеристика глибинних тектонічних порушень  
по профілю Мукачево-Солотвино 

Індекс Найменування розлому Довжина,  
км 

Характерні  
значення Т, °С 

Температурні 
аномалії, С 

А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж 
3 
И 
К 
Л 
М 
Н 

Дубово-Грушевський  
Новоселицький  
Делятинський 
По геотермії 
По геотермії 
Виноградівський  
Приборжавський  
Іршавсько-Шаланський  
Косинсько-Мукачівський 
По геотермії 
По геотермії 
Чопський 
По геотермії 

1,0 
- 

1,8 
1,5 
1,5 
1.0 
1.7 
1.2 
0,7 
1,2 
1,0 
1,5 
1,5 

11,2-13,3 
- 

12,4-13,7  
12,8-15,2  
13,4-16,0  
13,9-17,7  
14,2-16,3  
14,9-16,4  
16,6-18.9  
15,7-18,3  
15,1-18,3  
16,8-19,2  
14,9-16,5 

2,1 
- 

1,3 
2,4 
2,6 
3,8 
2,1 
1,5 
3,3 
2,6 
3,2 
2,4 
1,6 
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Выполненные исследования коллекторских 
свойств пород по глубине подтверждают блоково-
слоистое строение Яровско-Яблуновской структу-
рной зоны. Главным их достижением есть установ-
ление наличия в палеозойских разрезах скважин ра-
зуплотненных зон на больших глубинах, что расши-
ряет фронт поисковых работ на нефть и газ, дела-
ет целесообразным бурение скважин глубиной 7 и 
больше километров уже сейчас. 

 

 The studies of collector properties of rocks at dif-
ferent levels of depth, which have been performed, give 
the confirmation of the presence of the block-layer 
structure of the Yarovsko-Yablunovskaya structural 
zone. The main achievement of the studies is that the 
presence of discompaction zones in the Paleozoic sec-
tions of wells, at levels of big depth, has bun deter-
mined, this widens the front of drilling of wells, 7 and 
more kilometers in depth, expedient even at present. 

 


