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7.  

Radiological risk assessment of phosphogypsum plasterboards in homes 

Ocena zagrożenia radiacyjnego związanego ze stosowaniem suchych 

tynków fosfogipsowych w budynkach mieszkalnych 

A.J. vd Westhuizen, G.P. de Beer, Foskor, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 

Naturally occurring radioactive materials, or NORM, became the focus of regulatory 

interest with the publication of International Atomic Energy Agency SS115 and the subsequent 

publishing of European Council Directive 96/29/EURATOM. As a result, strong focus was 

placed on the Phosphate and Fertiliser Industry not only in Europe, but also South Africa. 

Foskor, together with the Fertiliser Society of South Africa (FSSA) embarked on a national 

industry assessment program to identify areas of risk as to ensure an optimised and cost-

effective management program. 

Phosphogypsum is generated during the production process of phosphoric acid from 
phosphate rock. Simplified reaction equations are as follow: 
 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4 

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2 

3Ca(H2PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4 + 6H3PO4 
 

The source material contains isotopes from the natural uranium and thorium decay chains 

that may or may not follow the gypsum in the process. It is reported that approximately 80% of 

the Radium-226 follow the gypsum, whereas 86% of the uranium and 70% of the thorium are 

found in the phosphoric acid. It is common practice to use phosphogypsum in the building 

process, such as in the manufacture of plasterboards for houses etc. (Ceilings are typically 

made from plasterboard). 

The following assessment utilises actual measurements and radon calculations to asses  

a first order exposure risk for members of the public, when residing in a dwelling with 
phosphogypsum plasterboard as part of the structure as well as to the responsible builder in 

terms of occupational exposure. The assessment identify areas that may require further or more 

detailed investigation, depending on the level of detail required by the regulatory authority and 

compare it with a similar study conducted in Australia on sedimentary material. 

« « « 

Po opublikowaniu przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej raportu SS115 oraz 

wydaniu przez Komisję Europejska Dyrektywy 96/29/Euroatom, materiały zawierające 

naturalne izotopy promieniotwórcze (NORM) stały się obiektem zainteresowania organizacji 

odpowiedzialnych za tworzenie lub aktualizację przepisów prawnych. W rezultacie zakłady 

przetwarzające fosforyty i produkujące nawozy sztuczne, nie tylko w Europie, lecz również  

w Afryce Południowej, znalazły się w centrum zainteresowania. Foskor wraz z Południowo-

afrykańskim Towarzystwem Nawozów Sztucznych włączył się do narodowego programu 

oceny przemysłu, którego zadaniem jest zidentyfikowanie obszarów podwyższonego ryzyka 

radiacyjnego i optymalizacja zarządzania bezpieczeństwem. 

Fosfogipsy powstają w trakcie produkcji kwasu fosforowego ze skał fosfatowych.  
W uproszczeniu zachodzące reakcje można zapisać w następujący sposób: 
 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4 
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Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2 

3Ca(H2PO4)2 + 3H2SO4  3CaSO4 + 6H3PO4 
 

Surowiec stosowany do produkcji zawiera izotopy promieniotwórcze wchodzące w skład 
szeregu torowego i uranowego. Izotopy te mogą podczas przeróbki podlegać kumulacji  
w gipsie. Z doniesień literaturowych wynika, że około 80% radu 226Ra kumuluje się w gipsie,  
a 86% izotopów uranu i 70% toru przechodzi do kwasu fosforowego. Zastosowanie odpado-

wych fosfogipsów do produkcji płyt kartonowo-gipsowych stosowanych do wykańczania 
wnętrz budynków mieszkalnych (suche tynki i sufity podwieszane) jest powszechnie przyjętym 
sposobem ich zagospodarowania. 

Przedstawiona w pracy ocena zagrożenia opiera się zarówno na wynikach bezpośrednich 
pomiarów, jak i wyliczeniu zagrożenia spowodowanego radonem i została wykonana  
w stosunku do osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie zastosowano tynki z fosfogip-

sów oraz dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem tego typu 
materiałów. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wskazują obszary, które mogą wymagać 
dalszych i bardziej szczegółowych badań w zależności od wymagań przepisów wykonaw-

czych. Uzyskane wyniki zostały również porównane z rezultatami podobnych prac 
wykonanych w Australii, a dotyczącymi surowców skalnych pochodzenia osadowego 
zastosowanych do podobnych celów. 

8.  

Rail transport of igneous phosphate rock 

Transport kolejowy apatytów 

A.J. vd Westhuizen, G.P. de Beer, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 

The third Research Co-ordination Meeting on the Development of a Radiological Basis 

for the Transport Safety Requirements for Low Specific Activity Materials and Surface 
Contaminated Objects (LSA/SCO) was held in Cape Town, South Africa on the 19th to 23rd of 

February 2001. It has been attended by the Chief Scientific Investigators (CSI) from Brazil, 

Canada, France, Germany, South Africa and the United Kingdom, with the IAEA acting as 

Scientific Secretary. In addition to the CSI’s, Observers of South Africa and Japan participated. 
A Phosphate Rock and Fertiliser Producer (South Africa) participated under observer 

status during the event and agreed to repeat the zircon sand study for igneous phosphate rock 

and -phosphoric acid to support the theoretical models although the material is strictly speaking 

not subject to the requirements of “ST1: Regulations for the safe transport of radioactive 
materials”. 

This paper represents a partial fulfilment of the commitment, reporting on (a) the occupa-

tional exposure of loading of the phosphate rock on the rail cars, transport and unloading in the 

harbour (b) public exposure during rail transport and interim storage in silos and (c) give some 
reference to undesired events, such as spillage. 

This risk assessment is based on actual measurements where possible and will only refer 

to modelling or theoretical calculations where no results are available. 

« « « 


