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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 

Wojciech Gieszczyk 

dr hab.  

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

PAN, 31-42 Kraków, ul. E.W. Radzikowskiego 152  

Wojciech.Gieszczyk@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

- 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Właściwości luminescencyjne i dozymetryczne kryształów 

LiMgPO4 domieszkowanych wybranymi jonami metali ziem 

rzadkich 

 

Fosforan magnezowo-litowy (LiMgPO4, LMP) jest obiecującym 

materiałem do zastosowań w dozymetrii promieniowania jonizującego. 

Ogromną popularność zyskał dzięki swoim właściwościom, które 

dorównują, a w pewnych aspektach nawet przewyższają te, 

wykazywane przez materiały rutynowo dziś wykorzystywane w 

pasywnej dozymetrii luminescencyjnej, tj. fluorek litu, tlenek glinu, czy 

tlenek berylu. Domieszkowanie materiału LMP pierwiastkami ziem 

rzadkich pozwala precyzyjnie sterować zakresem widmowym 

emitowanej luminescencji oraz wpływać na jej wydajność. Dzięki temu 

można efektywnie dopasować widmo emitowanej luminescencji do 

charakterystyki układu pomiarowego. 
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W Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN badamy materiały 

luminescencyjne w różnych formach fizycznych. Najczęściej są to 

kryształy otrzymywane przy użyciu nowoczesnej metody 

mikrowyciągania w dół lub dobrze znanej w świecie metody 

Czochralskiego. Celem proponowanego tematu pracy będzie 

wytworzenie i scharakteryzowanie właściwości luminescencyjnych i 

dozymetrycznych kryształów LMP domieszkowanych jonami 

wybranych metali ziem rzadkich. Ponadto ważnym elementem pracy 

będzie określenie wpływu koncentracji domieszek na właściwości 

otrzymanych kryształów. Temat obejmuje zagadnienia z pogranicza 

fizyki ciała stałego oraz inżynierii materiałowej. 

 

W ramach pracy Kandydat zapozna się z metodami otrzymywania 

monokryształów z fazy roztopionej oraz weźmie udział, bądź 

przeprowadzi samodzielnie proces wzrostu kryształu LMP. Kryształy 

otrzymywane będą metodą mikrowyciągania w dół na unikalnym 

stanowisku zainstalowanym w NZ63 IFJ PAN (na chwilę obecną jest to 

jedno z dwóch tego typu stanowisk w Polsce). Ponadto Kandydat 

zapozna się z podstawami dozymetrii luminescencyjnej oraz 

samodzielnie przeprowadzi pomiary widm luminescencji stymulowanej 

termicznie i optycznie otrzymanych kryształów przy użyciu 

nowoczesnego, półautomatycznego czytnika Risø-TL/OSL-DA-20. Do 

zadań Kandydata należeć będzie również analiza zgromadzonych 

danych pomiarowych oraz ich graficzna prezentacja za pomocą 

dowolnie wybranego oprogramowania. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 podstawowa wiedza w zakresie fizyki ciała stałego 
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie 

publikacji naukowych 
 umiejętność obsługi dowolnego programu komputerowego, 

umożliwiającego graficzną prezentację i analizę danych pomiarowych 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

- 

 

1 Supervisor:  name/surname, 
degree, affiliation,  e-mail 
address 

Wojciech Gieszczyk 

Associate Professor 



 

 

ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
Tel. 12 662 8344 
e-mail:kisd@ifj.edu.pl 

 
 

The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics 

Polish Academy of Sciences, 31-342 Krakow, E.W. 

Radzikowskiego street, No. 152  

Wojciech.Gieszczyk@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address 

- 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 
words 

Luminescent and Dosimetric properties of LiMgPO4 crystals 
doped with selected ions of rare-earth elements 

 

Lithium-magnesium phosphate (LiMgPO4, LMP) is a promising 
material for applications in the dosimetry of ionizing radiation. Huge 
popularity gained thanks to its properties that are comparable or in 
some aspects even superior as compared to the materials commonly 
used in passive luminescent dosimetry, namely lithium fluoride, 
aluminum oxide or beryllium oxide. Doping the LMP compound with 
rare-earth elements allows for precise tuning of the range of emitted 
luminescence and influences its efficiency. Thanks to that, it is possible 
to effectively adjust the spectrum of emitted luminescence to the 
characteristic of the applied measurement system 

In Radiation Physics and Dosimetry Department, we study materials 
in various physical forms. In most cases, these are crystal grown from 
the melt using a novel micro-pulling-down or well-known Czochralski 
methods. The aim of the proposed topic will be to obtain and 
characterize the luminescent and dosimetric properties of the LMP 
crystals doped with ions of selected rare-earth elements. Moreover, 
the determination of the influence of selected dopant concentration on 
the properties of the obtained crystals will constitute an important part 
of the work. The topic covers issues from the border of solid-state 
physics and material engineering 

As part of the work, the Candidate will learn the methods of single 
crystals growth from the melt and will participate or conduct the LMP 
crystal growth process on their own. The crystals will be obtained by 
the micro-pulling-down method on a unique device installed at NZ63 
IFJ PAN (currently it is one of two such devices in Poland). Moreover, 
the candidate will learn the basics of luminescence dosimetry and 
independently conduct measurements of thermally and optically 
stimulated luminescence spectra of the obtained crystals using a 
modern, semi-automatic Risø-TL/OSL-DA-20 reader. The Candidate's 
tasks will also include the analysis of the collected measurement data 
and their graphical presentation using any chosen software 

4 Additional requirements to 
the candidate 

 basic knowledge in the field of solid-state physics 
 knowledge of English at a level that allows reading scientific publications 
 ability to use any computer program that allows graphical presentation and 

analysis of measurement data 
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5 Sources of financing - 

 

 

 

  


