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Wymaganiaformalne: dr iA. Henryk Sechmanzlozyt wszystkie wymagane w procesie
habil itacyjnym dokumenty,pi smai zal4czniki.
Dorobeknaukowyobejmuje
Siedem publikacji stanowi4cychosi4gnigcie naukowe pt. BADANIE ZMIENNOSCI
PRZYPOWIERZCHNIOWYCHWSKAZNIKOW GEOCHEMICZNYCH W ASPEKCIE
LOKALIZACJI WGI,EBNYCH AKUMU LACJI WEGLOWODOROW
otM:

o

Cztery publikacje naukowe w czasopismachznajdt4qcychsig 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 abstraktykonferencyjne
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
Sciencer6wne odpowiednio 42 i 4.
Dorobek uzupelnia 45 prac niepublikowanych dla przemyslu.
W z,at4czrnku5 dr inz. Henryk Sechman zarrieSci\.oSwiadczeniawsp6lautor6w odnoSnie
wkladu do wsp6lnych publikacji stanowi4cychosi4gnigcienaukowe.
Dorobek dydaktyczny to 19 przedmiot6w, z kt6rych dr inz. Henryk Sechman prowadzil
lwiczernalub wyklady omz wypromowanych 29 magistr6w i 20 inzynier6w.
Podsumowujqc, nale|y stwierdzid, ze przedstawionydorobek w pelni uzasadniarozpoczqcie
przewodu habilitacyjnego.

Dr in2. Henryk Sechmanprzedstawil autoreferatoraz zestawieniesiedmiu publikacji
dokumentuj4cych

osi4gnigcie

naukowe

pt.

BADANIE

ZMIENNOSCI

WSKAZNIKOW GEOCHEMICZNYCHW ASPEKCIE
PRZYPOWIERZCHNIOWYCH
LOKALIZACJI WGLEBNYCH AKUMULACJI WEGLOWODOROWa opublikowanychw
publikacji)jest dr inz.
latach2009- 2012.Gl6wnym wsp6lautorem(w 6 z prezentowanych
Marek .Dzieniewicz, kt6ry jest dlugoletnim wsp6lpracownikiemhabilitanta.Jedynie w
publikacji pt. ,,Surfacegeochemicalsurvey at Staruniapalaeontologicalsite and vicinity
(Carpathianregion, Ukraine)" opublikowanejw 2009 roku wraz z prof. dr hab. in?.
w AnnalesSocietatisGeologorumPoloniae,
MaciejemKotarb4i Markiem Dzieniewiczem
wklad autorskihabilitantawynosi 40% ijest mniejszyod 50%.Dla pozostalychprac wklad
ten zawiera sig w granicach 55-80%, zal jedna z prezentowanychprac pt. ,,Detailed
compositionalanalysisof hydrocarbonsin soil gasesabovemulti-horizonpetroleumdeposits
jest publikacj4
- a casestudyfrom westernPoland"opublikowan4w Applied Geochemistry,
dokument6wdr inz. Henryk
wyl4cznieautorstwahabilitanta..Do zestawuprzedstawionych
wsp6lautor6wo ich procentowymwkladziew prezentowane
Sechmandol4czyto3wiadczenia
publikacje.
takiego
W przygotowanymautoreferaciedr in2. Henryk Sechmanuzasadnilprzedstawienie
osi4gnigcia
zestawupublikacji,jak r6wnie2 wskazil.jakienowe aspektydo przedstawianego
naukowegownosz4kolejnepracei jakie jest ich znaczenie.
GeneralnierecenzentzgadzasiEz tezarrriAutoreferatu,chcialbyjednak przestawilniekt6re
akcentytak, by uwypuklid osi4gnigcia,nazwijmyjebezwzglgdne,kt6re nie s4 ,mohebardzo
efektowne (np. w

por6wnaniu np. nosorozcem wlochatym) stanowi4 natomiast

wklad do naukii to nie tylko polskiej.
niepodwazalny
S4to takieelementyjak:
1. Pob6r pr6b. Jest to

sprawa o

fundamentalnyn znaczenit dla badan

Badaniaotrzymanychpr6b w warunkachlaboratoryjnychs4
;przypowierzchniowych.
dzisiaj proste, dokladner powtarzalne,natomiastich interpretacjajest moLhwaa
wyniki s4 rzetelnejedynie pod warunkiern,2epobranepr6bki odzwierciedlaj4realne
procesy i wielkoSci. Wieloletnie badaniapozwolily na stworzenieodpowiedniej
metodyki poboru przypowierzchniowychpr6b gazu. Jako36i zakreswykonanych
badafi zostalypotwierdzonedwoma patentami.Spos6bterenowegoopr6bowania
geochemicznegozostal umieszczonyna okladce wydanego numeru czasopisma
Journal of Petroleum Geologt (publikacja nr 5) i jest syntetycznymdowodem

znaczenia tego elementu (poboru pr6b) dla

calego kompleksu badan

powierzchniowych. Uzyskanepatenty s4 tym bardziej godne podkreSlenia,2e w
Polsce ten element badan naukowychjest kompletnie zatredbany,natomiastna
Swieciestajesigproblememfundamentalnym.
2. Analizaproces6wzwiqzanychz poborempr6b przypowierzchniowych,
czyli problem
ostatniego metra. ZostaLa rozpoznana zar6wno ekranuj4ca rola

strefy

jak r6wniez procesydestrukcji wgglowodor6ww tej strefie
przypowierzchniowej,
oraz czasowezalelnoici migracji gazudo przygotowanych
pr6bnik6w.
W sumie,przeprowadzone
badaniametodyczneumo2liwily stworzenierzetelnejmetodyki
poborupr6bpnypowierzchniowych.
Drugi kompleks badawczo- interpretacyjny,na kt6ry recenzentchce zwr6ci6 uwagg,
zwiqzanyjest z prawidlow4 interpretacj4otrzymanychwynik6w badari laboratoryjnych
pr6bek gaz6wze strefy przypowierzchniowej.Dotyczy to takich zagadnienjak metodyka
wyznaczeniatla, ocena stopnie proces6w nazwanychnaturaln4 chromatografiqbEd1cq
wynikiem migracji czqsteczekgaDr przez warstwy nadlegle,rozr6hnieniegaz6wtermo i
biogenicznych,czy tez oszacowanie
szybko$cimigracji gaz6w do powierzchni.Ten zesp6l
analizr6wnieZ moLnanazwadmetodycznyrn.Problemytakie s4 aktualnepodczaskahdq
pracy zwi4zanqz badaniarniprzypowierzchniowymi,niezaleZnieod jednostki geologicznej
czy zakresubadan. Wyniki badanpowierzchniowych,mimo stosowaniawyrafinowanych
metodpoborus4 zawsze zaburzane
prze r62neczynniki.Ogromnegoznaczenia
nabierawigc
znalezienie
metodywyznaczeniapunktu odniesieniadla danejserii badawczejQtoziomutla).
Stosowana
w tym celumetodaiteracyjnazostil.azmodyfikowanai zobiektywizowana,
Dzigki
temu mo2najednoznaczriewskazal obszaryanomalne,wyznaczyd

kontrast otrzymanych

wynik6w w stosunku do tla, sklad oraz wzajemneproporcjepomigdzy wskaznikami.Ta
metodyka umoZliwia powiqzanie otrzymanych wynik6w z sytuacja geologiczn4 na
analizowanymobszarze.
Uniwersalnes4r6wnie|badania migracji gazowprzezwarstwynadleglew funkcji wielkodci
migruj4cychczqsteczek54 kluczemdo poprawekw skladziegaz6wze wzglEdunanaturaln4
chromatografigoraz pozwalajq na wnioskowanie o glgbokoSci zaleganiaakumulacji
wgglowodor6w.Metody analityczneumo2liwiaj4r6wnie2rozr62ni6gaz termoi biogeniczny
orazokre6lii proporcjemieszaniasig obu typ6w gazow.Jestto r6wniez wahneuzupelnienie
kompleksuinterpretacyjnego.

jest corazszerszyzakresbadanlaboratoryjnychorazich wykorzystaniew
Trzecimelementem
zintegrowanymbloku interpretacyjnym.O ile pierwszebadaniapowierzchniowebyly w
zasadzie
zerojedynkowe( jest - nie ma),o tyle terazobokbadahilo6ciowychposzczeg6lnych
frakcji analizuje sig proporcje migdzy pewnymi typami wgglowodor6w (nasyconenienasycone,r62ne ilo6ci atom6w wggla w skladzie czqsteczki). Do kompleksu
obecnoSciwodoruczy ditelnkuwggla.
interpretacyjnego
wlqczonor6wnie?interpretacjg
geologia.
I dopieroteraznascengwl<racza
Dr inZ. Henryk Sechmanprawidlowo dobral zestawpublikacji do przedstawieniaswojego
osi4gnigcianaukowego. Wszystkie elementy metodycznewymienione powyzej przez
recernenta zostaly w nich opisane i przedyskutowanei przedstawiono spos6b ich
zastosowania
i powi4zaniaz procesamizachodz4cymi
w g6rotworze.Kamieniamimilowymi
znaczEcpi droggrozwoje naukowegohabilitantabyly opatentowana
metodapoborupr6b,
spos6b wyznaczania ta,

scharakteryzowanieproces6w zwi1zanych z

naturaln1

grafi4 i badaniaizotopowe.
chromato
Powierzchnioweanalizy akumulacji wgglowodor6wobejmowaly skalg od pojedynczego
zloLa do skali regionalnej.Dla tych obszar6w,kt6rych budowa geologicznai akumulacje
wgglowodor6w byly rozpoznaneprzeprowadzonebadania umozliwily skalibrowaniei
weryfikacjgpoprawnoSci
interpretacji.Obszarobjgtybadaniamioraz 11o66
przeprowadzonych
analizwskazujewyrufunie,2e migracje wgglowodor6wz miejsc akumulacjido powierzchni
s4 regul4,zaSzgodnoSd
wynik6w badaf przypowierzchniowych
zbadarriamigeologicznymi
daje narugdzi
e prospekcyjne w poszukiwaniachz16z,
Zestawpublikacji ilustruj4cych osi4gnigcienaukowe w jednoznacznyspos6b przyblilyt
rozw6j warsztatunaukowego,metod interpretacyjnychoraz umiejgtnoScidokonywania
syntezyotrzymanychwynik6w przedr inZ.HenrykaSechmana.
podkre6li6
JeszczeruznaleLy
kompleksowoSd
osi4gnigciaod opracowaniai walidacjimetodypoborupr6b do interpretacji
geologicznych
orazuzyskaneprzy okazjipatenty.

Reasumuj4c,stwierdzamZe dr in2. Henryk Sechman:
o Jest autorem i wsp6lautorem licznych publikacji i referat6w naukowych, w kt6rych
prezentowalswoje wyniki badan
o Ma udokumentowany dorobek naukowy, ulokowany w

znacznej mierze w

prestizowych czasopismachnaukowych, polskich r zagranicznych
o Kierowal lub kieruje licznymi projektami badawczymi

a

Jestuznanymspecjalist4w zakresiegeochemicznych
badanprzrypowierzchniowych

a

Posiadaznacz1cydorobekdydaktyczny

a

Jestwsp6lautorem
uzyskanychpatent6w

W oparciu o przedstawion4analizg stwierdzarfi,2e przedstawioneptze dr in2,.Henryka
Sechmana,w postaci siedmiu publikacji osi4gnigcienaukowe pt. ,,BadanieaniennoSci
przypowierzchniowychwska:2nik6w geochemicznychw aspekcie lokalizacji wglgbnych
akumulacjiwgglowodor6w"stanowisamodzielne
i oryginalneosi4gnigcieiwraz z dorobkiem
naukowym, dydaktycznymi organizacylnymspelnia kryteria pozytywnej oceny osi4grrigi
osobyubiegaj4cejsig o nadaniestopniadoktorahabilitowanegoi wnioskujgo dopuszczenie
Habilitantado dalszegopostgpowania
w przewodziehabilitacyjnym.
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