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RECENZJA

Dotycz4ca postgpowania habilitacyjnego dr inZ. Henryka Sechmana

Wymagania formalne: dr iA. Henryk Sechman zlozyt wszystkie wymagane w procesie

hab il itacyj nym dokumenty, pi sma i zal4czniki.

Dorobek naukowy obejmuj e

Siedem publikacji stanowi4cych osi4gnigcie naukowe pt. BADANIE ZMIENNOSCI

PRZYPOWIERZCHNIOWYCH WSKAZNIKOW GEOCHEMICZNYCH W ASPEKCIE

LOKALIZAC J I WGI,EBNYCH AKUMU LAC J I WE GLOWO D OROW

otM:

o Cztery publikacje naukowe w czasopismach znajdt4qcych sig w bazie Journal Citation

Reports (JRC)

c 24 monografie, publikacje naukowe w czasopismach migdzynarodowych lub

krajowych innych ni?znqduj4ce sig w bazie JCR

o 23 opublikowane abstrakty konferencyjne

o Dwa patenty i jeden wz6r uZytkowy

o Kierowanie jednym i uczestnictwo w 8 projektach badawczych krajowych i

migdzynarodowych

Syntetycznie dorobek ten odzwierciedlaj4 sumaryczny impact factor wedlug listy Journal

Citation Reports (JCR) r6wny t2,339 orazliczba cytowarl i Indeks Hirscha wgbazy Web of

Science r6wne odpowiednio 42 i 4.

Dorobek uzupelnia 45 prac niepublikowanych dla przemyslu.

W z,at4czrnku 5 dr inz. Henryk Sechman zarrieSci\. oSwiadczenia wsp6lautor6w odnoSnie

wkladu do wsp6lnych publikacji stanowi4cych osi4gnigcie naukowe.

Dorobek dydaktyczny to 19 przedmiot6w, z kt6rych dr inz. Henryk Sechman prowadzil

lwiczernalub wyklady omz wypromowanych 29 magistr6w i 20 inzynier6w.

Podsumowuj qc, nale|y stwierdzid, ze przedstawiony dorobek w pelni uzasadnia rozpoczqcie

przewodu habilitacyj nego.



Dr in2. Henryk Sechman przedstawil autoreferat oraz zestawienie siedmiu publikacji

dokumentuj4cych osi4gnigcie naukowe pt. BADANIE ZMIENNOSCI

PRZYPOWIERZCHNIOWYCH WSKAZNIKOW GEOCHEMICZNYCH W ASPEKCIE

LOKALIZACJI WGLEBNYCH AKUMULACJI WEGLOWODOROW a opublikowanych w

latach 2009 - 2012. Gl6wnym wsp6lautorem (w 6 z prezentowanych publikacji) jest dr inz.

Marek .Dzieniewicz , kt6ry jest dlugoletnim wsp6lpracownikiem habilitanta. Jedynie w

publikacji pt. ,,Surface geochemical survey at Starunia palaeontological site and vicinity

(Carpathian region, Ukraine)" opublikowanej w 2009 roku wraz z prof. dr hab. in?.

Maciejem Kotarb4 i Markiem Dzieniewiczem w Annales Societatis Geologorum Poloniae,

wklad autorski habilitanta wynosi 40% ijest mniejszy od 50%. Dla pozostalych prac wklad

ten zawiera sig w granicach 55-80%, zal jedna z prezentowanych prac pt. ,,Detailed

compositional analysis of hydrocarbons in soil gases above multi-horizon petroleum deposits

- a case study from western Poland" opublikowan4 w Applied Geochemistry, jest publikacj4

wyl4cznie autorstwa habilitanta.. Do zestawu przedstawionych dokument6w dr inz. Henryk

Sechman dol4czyt o3wiadczenia wsp6lautor6w o ich procentowym wkladzie w prezentowane

publikacje.

W przygotowanym autoreferacie dr in2. Henryk Sechman uzasadnil przedstawienie takiego

zestawu publikacji, jak r6wnie2 wskazil.jakie nowe aspekty do przedstawianego osi4gnigcia

naukowego wnosz4 kolejne prace i jakie jest ich znaczenie.

Generalnie recenzent zgadza siE z tezarrri Autoreferatu, chcialby jednak przestawil niekt6re

akcenty tak, by uwypuklid osi4gnigcia, nazwijmy jebezwzglgdne, kt6re nie s4 ,mohebardzo

efektowne (np. w por6wnaniu np. nosorozcem wlochatym) stanowi4 natomiast

niepodwazalny wklad do nauki i to nie tylko polskiej.

S4 to takie elementy jak:

1. Pob6r pr6b. Jest to sprawa o fundamentalnyn znaczenit dla badan

;przypowierzchniowych. Badania otrzymanych pr6b w warunkach laboratoryjnych s4

dzisiaj proste, dokladne r powtarzalne, natomiast ich interpretacja jest moLhwa a

wyniki s4 rzetelne jedynie pod warunkiern,2e pobrane pr6bki odzwierciedlaj4 realne

procesy i wielkoSci. Wieloletnie badania pozwolily na stworzenie odpowiedniej

metodyki poboru przypowierzchniowych pr6b gazu. Jako36 i zakres wykonanych

badafi zostaly potwierdzone dwoma patentami. Spos6b terenowego opr6bowania

geochemicznego zostal umieszczony na okladce wydanego numeru czasopisma

Journal of Petroleum Geologt (publikacja nr 5) i jest syntetycznym dowodem



znaczenia tego elementu (poboru pr6b) dla calego kompleksu badan

powierzchniowych. Uzyskane patenty s4 tym bardziej godne podkreSlenia, 2e w

Polsce ten element badan naukowych jest kompletnie zatredbany, natomiast na

Swiecie staje sig problemem fundamentalnym.

2. Analiza proces6w zwiqzanych z poborem pr6b przypowierzchniowych, czyli problem

ostatniego metra. ZostaLa rozpoznana zar6wno ekranuj4ca rola strefy

przypowierzchniowej, jak r6wniez procesy destrukcji wgglowodor6w w tej strefie

oraz czasowe zalelnoici migracji gazu do przygotowanych pr6bnik6w.

W sumie, przeprowadzone badania metodyczne umo2liwily stworzenie rzetelnej metodyki

poboru pr6b pnypo wierzchniowych.

Drugi kompleks badawczo - interpretacyjny, na kt6ry recenzent chce zwr6ci6 uwagg,

zwiqzany jest z prawidlow4 interpretacj4 otrzymanych wynik6w badari laboratoryjnych

pr6bek gaz6w ze strefy przypowierzchniowej. Dotyczy to takich zagadnien jak metodyka

wyznaczenia tla, ocena stopnie proces6w nazwanych naturaln4 chromatografiq bEd1cq

wynikiem migracji czqsteczek gaDr przez warstwy nadlegle, rozr6hnienie gaz6w termo i

biogenicznych, czy tez oszacowanie szybko$ci migracji gaz6w do powierzchni. Ten zesp6l

analiz r6wnieZ moLna nazwad metodycznyrn. Problemy takie s4 aktualne podczas kahdq

pracy zwi4zanq z badaniarni przypowierzchniowymi, niezaleZnie od jednostki geologicznej

czy zakresu badan. Wyniki badan powierzchniowych, mimo stosowania wyrafinowanych

metod poboru s4 zawsze zaburzane prze r62ne czynniki. Ogromnego znaczenia nabiera wigc

znalezienie metody wyznaczenia punktu odniesienia dla danej serii badawczej Qtoziomu tla).

Stosowana w tym celu metoda iteracyjna zostil.a zmodyfikowana i zobiektywizowana, Dzigki

temu mo2na jednoznaczrie wskazal obszary anomalne, wyznaczyd kontrast otrzymanych

wynik6w w stosunku do tla, sklad oraz wzajemne proporcje pomigdzy wskaznikami. Ta

metodyka umoZliwia powiqzanie otrzymanych wynik6w z sytuacja geologiczn4 na

analizow anym obszarze.

Uniwersalne s4 r6wnie|badania migracji gazow przez warstwy nadlegle w funkcji wielkodci

migruj4cych czqsteczek 54 kluczem do poprawek w skladzie gaz6w ze wzglEduna naturaln4

chromatografig oraz pozwalajq na wnioskowanie o glgbokoSci zalegania akumulacji

wgglowodor6w. Metody analityczne umo2liwiaj4 r6wnie2 rozr62ni6 gaz termo i biogeniczny

oraz okre6lii proporcje mieszania sig obu typ6w gazow. Jest to r6wniez wahne uzupelnienie

kompleksu interpretacyjnego.



Trzecim elementem jest coraz szerszy zakres badan laboratoryjnych oraz ich wykorzystanie w

zintegrowanym bloku interpretacyjnym. O ile pierwsze badania powierzchniowe byly w

zasadzie zero jedynkowe ( jest - nie ma), o tyle teraz obok badah ilo6ciowych poszczeg6lnych

frakcji analizuje sig proporcje migdzy pewnymi typami wgglowodor6w (nasycone -

nienasycone, r62ne ilo6ci atom6w wggla w skladzie czqsteczki). Do kompleksu

interpretacyjnego wlqczono r6wnie?interpretacjg obecnoSci wodoru czy ditelnku wggla.

I dopiero terazna sceng wl<racza geologia.

Dr inZ. Henryk Sechman prawidlowo dobral zestaw publikacji do przedstawienia swojego

osi4gnigcia naukowego. Wszystkie elementy metodyczne wymienione powyzej przez

recernenta zostaly w nich opisane i przedyskutowane i przedstawiono spos6b ich

zastosowania i powi4zania z procesami zachodz4cymi w g6rotworze. Kamieniami milowymi

znaczEcpi drogg rozwoje naukowego habilitanta byly opatentowana metoda poboru pr6b,

spos6b wyznaczania ta, scharakteryzowanie proces6w zwi1zanych z naturaln1

chromato grafi 4 i badania izotopowe.

Powierzchniowe analizy akumulacji wgglowodor6w obejmowaly skalg od pojedynczego

zloLa do skali regionalnej. Dla tych obszar6w, kt6rych budowa geologiczna i akumulacje

wgglowodor6w byly rozpoznane przeprowadzone badania umozliwily skalibrowanie i

weryfikacjg poprawnoSci interpretacji. Obszar objgty badaniami oraz 11o66 przeprowadzonych

analiz wskazuje wyrufunie, 2e migracje wgglowodor6w z miejsc akumulacji do powierzchni

s4 regul4, zaS zgodnoSd wynik6w badaf przypowierzchniowych zbadarriami geologicznymi

daj e narugdzi e pro sp ekcyj ne w p o szukiw aniach z16 z,

Zestaw publikacji ilustruj4cych osi4gnigcie naukowe w jednoznaczny spos6b przyblilyt

rozw6j warsztatu naukowego, metod interpretacyjnych oraz umiejgtnoSci dokonywania

syntezy otrzymanych wynik6w prze dr inZ. Henryka Sechmana. JeszczeruznaleLy podkre6li6

kompleksowoSd osi4gnigcia od opracowania i walidacji metody poboru pr6b do interpretacji

geologicznych or az uzyskane przy okazji patenty.

Reasumuj4c, stwierdzamZe dr in2. Henryk Sechman:

o Jest autorem i wsp6lautorem licznych publikacji i referat6w naukowych, w kt6rych

prezentowal swoje wyniki badan

o Ma udokumentowany dorobek naukowy, ulokowany w znacznej mierze w

prestizowych czasopismach naukowych, polskich r zagraniczny ch

o Kierowal lub kieruje licznymi projektami badawczymi



Jest uznanym specjalist4 w zakresie geochemicznych badan przrypowierzchniowych

Posiada znacz1cy dorobek dydaktyczny

Jest wsp6lautorem uzyskanych patent6w

W oparciu o przedstawion4 analizg stwierdzarfi, 2e przedstawione ptze dr in2,. Henryka

Sechmana, w postaci siedmiu publikacji osi4gnigcie naukowe pt. ,,Badanie aniennoSci

przypowierzchniowych wska:2nik6w geochemicznych w aspekcie lokalizacji wglgbnych

akumulacji wgglowodor6w" stanowi samodzielne i oryginalne osi4gnigcie iwraz z dorobkiem

naukowym, dydaktycznym i organizacylnym spelnia kryteria pozytywnej oceny osi4grrigi

osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego i wnioskujg o dopuszczenie

Habilitanta do dalszego postgpowania w przewodzie habilitacyjnym.
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