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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Maciej Budzanowski, prof. dr hab. inż., Instytut Fizyki Jądrowej 

PAN, Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, 

maciej.budzanowski@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Anna Sas-Bieniarz, dr, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, LADIS, 

anna.bieniarz@ifj.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Opracowanie i zbadanie własności dozymetrycznych nowego 

materiału optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) do 

zastosowania w ochronie radiologicznej. 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i Zakład Fizyki 

Radiacyjnej i Dozymetrii  od lat 60-tych zajmuje się badaniami, 

opracowaniami oraz wdrożeniami nowych materiałów czułych na 

promieniowanie jonizujące i zastosowania w do pomiaru dawek 

w ochronie radiologicznej. W okresie kiedy w Polsce i na świecie  

dominowała metoda z użyciem filmów dozymetrycznych IFJ PAN 

opracował metodę otrzymywania a następnie procedurę 

stosowania materiałów termoluminescencyjnych (TL). IFJ PAN w 

tym zakresie jest wiodącym ośrodkiem na świecie. Metoda 

termoluminescencyjna jest stosowana z powodzeniem od lat 70-

tych aż do dzisiaj czego przykładem jest Laboratorium Dozymetrii 

Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS), jeden z największych 

serwisów dozymetrycznych w Europie. Od  roku 2000 i okresu 
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stosowania diody niebieskiej coraz częściej widać tendencje do 

zastosowania nowej metody opartej na zjawisku optycznie 

stymulowanej luminescencji (OSL). Zaletą tej metody jest szybki 

czas odczytu (0,5s), brak grzania oraz możliwość wielokrotnego 

rutynowego odczytu dawki. Aparatura dla odczytu detektorów 

OSL jest znacznie prostsza w konstrukcji i umożliwia nawet 

budowanie przenośnych czytników zasilanych bateriami. 

Na świecie używane są powszechnie dwa typy detektorów OSL 

mianowicie Al2O3:C oraz BeO.  Oba typy detektorów są czułe na 

promieniowanie jonizujące ale są otrzymywane poprzez wzrost 

kryształów (Al2O3:C) lub poprzez skomplikowany proces spieku 

ceramicznego (BeO) co powoduje ze tylko dwie firmy na świecie 

produkują ten materiały oraz nie są czułe na neutrony. 

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN dysponuje 

najwyższej jakości sprzętem zarówno do dotrzymywania jak i do 

badania materiałów OSL oraz wyszkoloną kadrą. W ramach 

pracy doktorskiej planuje się opracować rożne materiały OSL 

poprzez prostą syntezę chemiczną, w tym obiecujący materiał na 

bazie MgB4O7:Ce, Li. Materiał ten jest czuły zarówno na 

promieniowanie gamma jak również może być stosowany do 

dozymetrii neutronów. Wynikiem pracy doktorskiej będzie 

opracowanie materiału oraz zbadania charakterystyk 

dozymetrycznych nowego materiału. 

 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

Preferowany ukończony kierunek studiów Dozymetria i Ochrona 

Radiologiczna, Fizyka Medyczna 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

NCBiR 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

Maciej Budzanowski, PhD,  Institute of Nuclear Physics, 

Department of Radiation Physics and Dosimetry, 
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address maciej.budzanowski@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

Anna Sas-Bieniarz, PhD,  Institute of Nuclear Physics, 

Laboratory of Individual and Environmental Dosimetry, 

anna.bieniarz@ifj.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Development and research of dosimetric properties of a new 

optically stimulated luminescence (OSL) material for use in 

radiation protection. 

The Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of 

Sciences and the Department of Radiation Physics and 

Dosimetry has been involved in the research, development, and 

implementation of new materials sensitive to ionizing radiation 

and applications in radiation protection dose measurement since 

the 1960s. In the period when the method with the use of 

dosimetric films was dominant in Poland and in the world, the 

IFJ PAN developed a method for obtaining and then a procedure 

for using thermoluminescent materials (TL). IFJ PAN is a 

leading center in the world in this field. The thermoluminescence 

method has been successfully used since the 1970s until today, 

as exemplified by the Individual and Environmental Dosimetry 

Laboratory (LADIS), one of the largest dosimetry services in 

Europe. Since 2000 and the period of application of the blue 

diode, tendencies to use a new method based on the phenomenon 

of optically stimulated luminescence (OSL) has been 

increasingly visible. The advantage of this method is the fast 

reading time (0.5 s), no heating, and the possibility of repeated 

routine reading of the dose. The apparatus for reading OSL 

detectors is much simpler in construction and even allows the 

construction of portable readers powered by batteries. 

Two types of OSL detectors are commonly used in the world, 

namely Al2O3:C and BeO. Both types of detectors are sensitive 

to ionizing radiation but are obtained by crystal growth 

(Al2O3:C) or by a complicated ceramic sintering process (BeO), 

meaning that only two companies in the world produce this 

material and are not sensitive to neutrons. 

The Department of Radiation Physics and Dosimetry of the IFJ 

PAN has the highest quality equipment for both keeping and 

testing OSL materials and trained staff. As part of the doctoral 

thesis, it is planned to develop various OSL materials through 

simple chemical synthesis, including a promising material based 

on MgB4O7:Ce, Li. This material is sensitive to both gamma 

radiation and can be used for neutron dosimetry. The result of 
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the doctoral thesis will be the development of the material and 

the examination of the dosimetric characteristics of the new 

material. 

4 Additional requirements for 

the candidate 

Preferred major: Dosimetry and Radiological Protection, 

Medical Physics 

5 Sources of financing NCBiR 

 

 

 

  


