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W załączeniu przesyłam informację z pobytu delegacji
przemysłu chemicznego, pod moim przewodnictwem,
w Stanach Zjednoczonych w dnia 14-21 maja 1971 r.

NOTATKA INFORMACYJNA
z pobytu delegacji Ministra Przemysłu Chemicznego
E.Zawady, w Stanach Zjednoczonych /14-21 maj 1971 r/.

Bezpośrednią podstawą wyjazdu delegacji MPChem było zaproszenie
Gubernatora Stanu Oklahoma, do zwiedzenia Międzynarodowej Wystawy
Petrochemicznej w Tulsa /Okla/» Zaproszenie zostało przekazane
za pośrednictwem Ambasady PRL w Waszyngtonie i Ministerstwa Spraw
Zagranicznywh w Warszawie.
W delegacji udział wzięli - W, Wanlewski, Generalny Dyrektor URMt
E. Grzywa — dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Chemicznej
w Blachowni, Z. Stepek, wicedyrektor Instytutu Przemysłu Naftowe
go w Krakowie, L* Bigosiński, wicedyrektor departamentu MPChem
1 A. Jagodziński, przedstawiciel Wydz. Przemysłu Ciężkiego KC
PZPR.
W czasie kilkudniowego pobytu w

Stanach Zjednoczonych - delegacja

odbyła oficjalne rozmowy w Waszyngtonie, została przyjęta przez
Ministra Zasobów /Secretary of Interior/ p. Mortona, zwiedziła
Międzynarodową Wystawę Petrochemiczną w Tulsa, odbyła rozmowy
na temat chemicznego wykorzystania węgla, perspektyw zużycia
i produkcji siarki, możliwości zakupu kraklngu katalitycznego
oraz skóry synt. corfam,

zapoznała się z pierwszą na świecie

instalację do produkoji bieli tytanowej metodą chlorową oraz
spotkała się z wysokimi przedstawicielami firm chemicznych
/Du Pont, Standart Oil, Universal Oil Products,Continental
Ore, Swift 1 in./.
Na uwagę zasługują następujące zagadnienia:
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S I A R K A
Odbyto rozmowy w Institute of Sulphur, organizacji Utworzonej
i finansowanej przez głównych producentów siarki na świecie
/St.Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Francja/#
Instytut zajmuje się badaniom trendów w produkcji i zużyciu
siarki oraz organizuje 1 prowadzi prace nad rozstrzeniem
zastosowania siarki*
Według przekazanych delegacji dość szczegółowych danych,
Instytut przewiduj© w skali światowej stałą nadwyżkę produk
cji siarki nad zużyciem« Nadwyżka ma wynieść od kilku do
10 min ton siarki w r* 1980*
Największe zapasy siarki grómadzą się w Kanadzie, gdzie
powstają ubocznie przy oczyszczaniu gazu ziemnego w stanie
Alberta.
Gaz tón zawiera ok* 16% siarki* Siarka jest traktowana jako
za
małowartościowy odpad i może być sprzedawana zwrotem kosztów
składowania i transportu* Niedogodne położenie geograficzne
Alberty - sprawia, że koszt siarki nawet w takim skrajnym
przypadku musi w y n i e ś ć loco port \&ncouver - co najmniej
8-10 0 . Uwzględniając koszt frachtu morskiego - s iarka kana
dy jska zagraża bardzo poważnie siarce amerykańskiej i meksy
kańskiej, w mniejszym jednak stopniu francuskiej i polskiej
- dostarczanej głównie na rynki europejskie*
\ Badania nad nowymi zastosowaniami, jakkolwiek prowadzone
bardzo szerokim frontem — nie przyniosły odkrycia jakiegoś
inowego poważniejszego zapotrzebowania*
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Głównym kierunkiem zużycia siarki Jest i pozostanie w najbliż
szych latach kwas siarkowy i nawozy fosforowe.
Prowadzi się m.in. badania nad dodatkiem siarki do nawozów komple
ksowych jako 4-go składnika, dodatkiem do asfaltu, produkcji płyt
i bloków budowlanych z siarki spienionej itp*
* Instytut Siarkowy w Waszyngtonie wysunął propozycję przystąpie
nia Polski w charakterze współfinansującego i pełnoprawnego człon
ka. Stawki członkowskie wynoszą 5 ct od tony sprzedanej siarki*
,\Wyjaśniłem, że propozycję rozważymy, z góry się zastrzegająo,
że nie zgodzimy się na naliczanie opłat członkowskich od siarki
zużywanej w kraju i eksportowanej do krajów RWPG, oraz że ew.
składki moglibyśmy wnosić nie w gotówce a w siarce.
Mając na uwadze duże znaczenie siarki dla naszego h.z, po otrzy
maniu konkretnych, pisemnych propozycji z Institutu of Sulphur
- MPChem przedstawi Rządowi odpowiedni wniosek do decyzji.
Niektóre firmy handlujące siarką /m.in. Continental Ore, Standart
Oil/ - wystąpiły z propozycją - odstąpienia nam na określonych
warunkach rynków zachodnio-europejskich za ekwiwaletne dostawy
na nasze miejsce do Indii i ew. Płd. Ameryki.
Sprawa zostanie zbadana przez chz Ciech.
K n A K I N G

KATALITYCZNY

Pomimo obietnic dawanych przy okazji wizyt oficjalnych przedsta
wicieli St. Zjednoczonych w Polsce /p, Scott, Senator H®rrLs
i in/. oraz zapowiedzi towarzyszących pobytowi Min. Kaczmarka
Stanach Zjednoczonych - władze amerykańskie nadal utrzymują
embąrgo na sprzedaż licencji na ten proces,
nozmowy jakie nasza delegacja prowadziła w towarzystwie Ambasado
ra PRL z Ministrem Mortonem oraz jego z-cą p. Dole » - nie dały
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również oczekiwanego rezultatu. Uzyskano informację, że sprawa
zostanie w najbliższym czasie ponownie przedstawiona prezydentowi
Nixonowi do decyzji. Oświadczyłem, że o ile nie uzyskamy pozytywHej odpowiedzi w ciągu najbliższych 3-oh miesięcy^zrezygnujemy
ostatecznie z zakupu tej licencji.
Firma UOP, która jest właścicielem procesu, jest przekonana, że
zgoda zostanie udzielona i lcontynuje projektowanie na własne ryzy
ko. Równioż inne firmy /Standart Oil/ oferują swój proces.
Jeśli nie będzie decyzji pozytywnej - MPChem wykorzysta możliwośoi
współpracy w powyższej sprawie z ZSRR i niektórymi firmami zachod
nio-europejskimi. Będzie to rozwiązanie technlosanle taniej optymal
ne i związane z nieco większym ryzykiem, ale zapewniające racjo
nalne ukształtowanie programu produkcyjnego Płocka.

SKORA- SYNTETYCZNA CORFOAM
Rozmowy z wysokimi przedstawicielami Du Pont, a także z innymi
firmami interesującymi się zagadnieniem skóry syntetycznej - po
twierdziły całkowity zmierzch corfoamu.
-— — • ___ ________ __ _______
v
Z dniem i lipca br Du Pont kończy przyjmowanie nielicznych już
zamówień i w końcu III kw. zamyka ostatecznie produkcję. Oznacza
to w warunkach ajner^fciPSlfiftij.*1techniczną kompromitację tego naj
większego chemicznego koncernu świata. Równa się to spisaniu na
straty wydatków na badania /przeszło 100 min #/, likwidację urzą
dzeń produkcyjnych, rozwiązanie bardzo rozbudowanego serwisu tech
nicznego oraz reklamy handlowej.
Na moje pytanie, przedstawiciele Du Pont, wyjaśnili, że pizyczyną
upadku Corfoamu jest jego wysoka cena, nie niższa od skór natural-

.//
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nych, przy znacznie gorszych własnościach* Tam gdzie corfoam
może być stosowany /obuwie damskie, sportowe, galanteria/ są
do dyspozycji znacznie tańsze a nie dużo gorsze zamienniki.
Du Pont tak dalece nie wierzy w możliwości wyprodukowania skóry
synt. o dobrych własnościach, że nie zamierza prowaSzSc/^a8ny^&*ł0^°ł
badań w tej dziedzinie. Być może, iż uważa, że został wyprzedzo
ny już przez pracujące nad tym zagadnieniem firmy europejskie
i japońskie«
—

«

■■ ■ --------

Zamiar zakupienia przez Polskę technologii corfoamu, wraz z li
kwidowanymi urządzeniami wzbudził wśród czynników oficjalnych
/p.Dole / i wśród przedstawicieli różnych firm - nieukrywane zdzl---- —-------------- — ________________ ^

\
wienie.
I „ --------------------
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Wydaje się, że nacisk naszego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego
na zakup oorfoam

nie jest poparty pełnym rozeznaniem sytuacji

\

i sprawa wymaga zastanowienia.
Na podstawie szeregu rozmów - nasuwa się wniosek, aby zakup tech
nologii skóry syntetycznej odłożyć o 2-3 lata.
Są podstawy do przypuszczenia, że liczne prace badawcze prowadzone
w Europie Zachodniej i w Japonii - przyniosą optymalne rozwiązanie,
od którego oddalilibyśmy się,zakupując corfoam.

CHEMICZNA PRZERÓBKA WĘGLA
Stany Zjednoczone stoją w obliczu kryzysu energetycznego o ogrom
nym zasięgu i dalekosiężnych skutkach. Zwracali na to uwagę z nie
ukrywanym podnieceniem - przedstawiciele Ministerstwa Zasobów
z Ministrem p. Hortonem na czele, oraz prezesi niemal wszystkioh
firm, z którymi delegacja się spotykała. W prasie amerykańskiej
ukazują się alarmujące artykuły /np.MPower Crisis - Elektrioity,

//
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011, Coal - w US News and World Report/,
Przyczyny kryzysu leżą w następujących zjawiskach: rezerwy gazu
ziemnego od kilku lat nie przyrastają —■następuje stosunkowo
szybkie ich wyczerpywanie. Import gazu z Kanady jakkolwiek znaozny - nie zmienia sytuacji.
Podobnie wygląda sytuacja w dziedzinie ropy.
Zużycie ropy w Stanach wyniosło w 1970 r. ok. 735 min ton, z tego
170 min ton z importu. Zużycie ropy wzrośnie w r. 1980 do 1250
min ton niezależnie od wzrostu innych źródeł energii. Wydobycie
własne w Teksasie i Lulzjanie może być podniesione maksimum do
650 min ton w r. 1980. Zajdzie więc potrzeba importu ok.600 min
ton tj. blisko 50# zapotrzebowania. Główny dostaśroa
-

;y

Wenezuela produkuje na szczytach swoich możliwości# Dostawy

z Alaski, maksymalnie w ilości 100 min ton, które staną się real
ne za 4-5 lat, nie pokryją deficytu. Trudno natomiast sobie wy
obrazić pokrycie całego niedoboru importem z Afryki Płn, i Blis
kiego Wschodu. Jakkolwiek należy się liczyć ze zwiększoną penetra
cją gospodarczą i polityczną tego rejonu /ostatnio prasa doniosła
że St.Zjednoczone zabiegają o zakup skroplonego gazu ziemnego
w Algierii/ przez St. Zjednoczone niebędzie realnej możliwości
J zamknięrcia rysującego się głębokiego deficytu. Tą sytuacją
I należy tłumaczyć wielkie zainteresowanie sprawą zgazowania i upyn!| nienia węgla. Pilność tych procesów jest o tyle duża, że główne
zasoby węgla Znajdują się na Zachodzie Stanów, podczas gdy główne
ośrodki zużycia energii znajdują się w Centrum i na Wschodzie,
j Na tak duże odległości można transportować węgiel tylko w przetwoI rzonej postaci nadającej się do taniego transportu /gaz i oleje/.
Prowadzone od kilku lat intensywne badania nadzorowane są i finan

I

sowane przez Ministerstwo Zasobów. W opracowaniu, częściowo pół-
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ftechnicznym Jest już leilica odmian technologii. Według optymistycz
nych ocen amerykańskich przemysłowe wykorzystanie tych badań
(I
'■'. "
■.
'
•
. • .i•
spodziewane jest najwcześniej za około 10 lat.
Należy podkreślić, że procesy te idą

głównie w kierunku zgazo-

wania węgla i otrzymania gazu o składzie zbliżonym do gazu natural
nego. Jest to warunek, aby można było dla przesyłu i tego gazu vrykorzystać już istniejącą silnie rozbudowaną sieć gazociągów.
, Na dalszym nieco planie znajdują się procesy upłynnienia węgla,
! przy czym chodzi w tym przypadku nie tyle o otrzymanie syntetyczfnej ropy naftowej, lecz o nadanie węglowemu surowcowi energetycz-'
1

niemu - postaci nadającej się do transportu rurociągowego, a jedno
cześnie usunięcie z niego siarki. Stąd różne rozwiązania,począwszy

od płynnej breji węglowej do wysokouwodornionych ekstraktów węgli
|jbitumicznych. Najwyżej uwodornione produkty różnią się swoim
» składem chemicznym bardzo znacznie od ropy /brak ciężkiej pos zostałości, asfaltów, frakcji olejowych, wysokich parafin itp/
dlatego nie mogą być traktowane jako "ropa otrzymywana z węgla".
* Rząd amerykański - poprzez swoje agendy Bureau of Mines i Office
j
•
V :\
of Coal Research \vydaje na badania nad zgazowaniem i upłynnianiem
węgla o!c. 30 min #/rocznie. Finansuje badania prowadzone w instytutacli rządowy cli i w różnych koncernach.
Ogółem w opracowywaniu jest 6 proceśó\v zgazowania węgla i 3 pro
cesy jego upłynnienia.
Na tle sytuacji amerykańskiej nasuwa się wniosek dla naszej poli
tyki gospodarczej w dziedzinie paliw. Nie ulega wątpliwości,
że węgiel pozostanie w warunkach polskich - głównym źródłem ener-

-- --•

25-30 lat.
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Zasoby lego winny być chronione, eksploatacja i zużycie prowadzo
ne oszczędnie - bez cech ekstensywności.

BIEL

TYTANOWA

Delegacja miała możność zapoznać się z pierwszą na święcie zbudo
waną przed kilku laty, instalacją do produkoji bieli tytanowej
metodą chlorową. Podobną instalację oferuje nam firma DidierKellog. Po wyjaśnieniu szeregu zagadnień technicznych i ekonomicz
nych, a m.in.
-konieczny jest rutyl

96%,z importu australijskiego,

po 100 0/to
- potrzebny jest nlskosiarkowy koks naftowy /l% S/ i ozysty
tlen 99%.
- instalacja jest dużych rozmiarów, z wyraźnymi śladami
korozji

/jedna z. 4-ch. linii,, jest rezerwowy/«

należy na obecnym etapie uznać zakup metody chlorowej w naszych
warunkach za nieuzasadniony.-
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i. W zakresie eksportu siarki należy Intensywnie kontynuować
■ ek&panPję

na rynki zachodnio-europejskie. Na rynkaoh tych

pozostaniemy w najbliższych latach konkurencyjni w stosunku
do siarki kanadyjskiej.
Pozycję naszą umocnić może podpisanie przygotowywanego porozu
mienia w sprawie kwot Importowych i cen siarki, m.in.z udziałem
Kanady.
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Po otrzymaniu konkretnej propozycji Institute of Sulphur
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego rozważy celowość przystą
pienia na członlcą tej organizacji, na dogodnyoh dla nas wa
runkach*
Uczestnictwo w pracach Institute of Sulphur winno wzmocnić
naszą pozycję eksportera, oraz ułatwić nam wykorzystanie
prac nad rozszerzeniem nowych zastosowań siarki*
Niezależnie od powyższego, należy we własnym zakresie przy
stąpić do wprowadzenia siarki do nawozów/w porozumieniu
z Ministerstwem Rolnictwa/ oraz do opracowania metody wytwa
rzania z siarki pustaków, bloków budowlanych i materiałów
izolacyjnych.
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Rozważyć wspólnie z Ministerstwem Handlu Zagranicznego propo
zycję wysuniętą przez prezydenta firmy Continental Ore
p* Lennona - powiązania długoletniego eksportu nawozów do Ameryki Płd* z dostawami owoców cytrusowych przez United Fruit Co*
♦W przypadku przedłużającej się odmowy udzielenia zgody przez
władze amerykańskie na sprzedaż licencji krakingu katalitycz
nego, przystąpić do wykorzystania możliwości zaprojektowania
przez ZSRR, ew* przy kooperacji z firmami zachodnio-europejskimi.
ni- *>||||.*
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Na podstawie dokonanej wizji lokalnej - zaniechać na najbliższe
lata - rozważań.- zakupu bieli tytanowej metodą chlorową*
Wykorzystać w pracy Ministerstwa Przemysłu Chemicznego dane
i informacje zebrane na temat organizacji przemysłowych prac
badawczo—projektowyeh*

