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ZENON GONDEK

ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAWOZOWEGO W POLSCE

Polski przemysł chemiczny od początków swTego istnienia związany 
był ściśle z rolnictwem. Potrzeby rolnictwa stymulowały niejednokrotnie 
rozwój przemysłu chemicznego.

Pierwsze fabryki superfosfatu powstały na ziemiach polskich z koń
cem ubiegłego stulecia, a jedna z nich „Bogucice” pracuje do dzisiaj 
w niewiele zmienionej formie.

Największe dwa zakłady chemiczne Polski międzywojennej związane 
były również jak najściślej z rolnictwem. Zakłady Azotowe w Chorzowie 
rozpoczęły swą produkcję od karbidu i azotniaku, później uruchomiono 
w nich syntezę amoniaku. Jedyny nowoczesny zakład wielkiej chemii, 
jaki wybudowano w okresie dwudziestolecia — Zakłady Azotowe w Tar
nowie, produkowały również związki azotowe głównie dla potrzeb rolnic
twa. Trzeba powiedzieć jednak, że zużycie nawozów sztucznych w okre
sie dwudziestolecia było w Polsce niewielkie i tym samym przemysł na
wozowy rozwijał się powoli, a skala produkcji była mała. Wraz z odbu
dową przemysłu w okresie powojennym odbudowany został i rozbudo
wany również przemysł nawozów sztucznych. Z wojny obronną ręką 
wyszła właściwie tylko fabryka w Chorzowie, która zresztą przez wiele 
lat była największym zakładem chemii, ważnym nie tylko jako zakład 
o wysokiej produkcji towarowej, ale również jako kuźnia kadr dla roz
wijającego się w szybkim tempie przemysłu chemicznego.

W ciągu kilkunastu miesięcy odbudowano również zdemontowaną 
przez Niemców fabrykę w Tarnowie.

Podjęły produkcję mniej lub więcej zniszczone fabryki kwasu siarko
wego i superfosfatu w Toruniu i na ziemiach zachodnich we Wrocławiu, 
Szczecinie i Uboczu.

Na gruzach kombinatu, produkującego syntetyczne paliwa w Kędzie
rzynie, przystąpiono do budowy nowego zakładu przemysłu azotowego, 
który podjął produkcję w roku 1954. Wybudowane zostały również fa
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bryki superfosfatów w Luboniu i Tarnobrzegu oraz fabryka supertoma- 
syny Bonarka.

Wszystkie te zakłady opierały swoją produkcję na starych, znanych 
w okresie przedwojennym technologiach. Fabryki azotowe produkowały 
i produkują zresztą do dziś amoniak na bazie koksu, fabryki nawozów 
fosforowych to przede wszystkim fabryki prostych, niskoprocentowych 
superfosfatów. Pomimo że przedwojenny poziom produkcji nawozów zo
stał osiągnięty już w roku 1949, potrzeby kraju przez długie lata nie były 
pokrywane.

W latach pięćdziesiątych niedorozwój rolnictwa, a właściwie brak in 
tensywnej gospodarki w rolnictwie, stał się piętą Achillesową naszej 
gospodarki. Wciąż rosnący import zboża, niedobór niektórych produktów 
hodowlanych jak mięsa, masła i innych przetworów rolniczych, był po
wodem niekończących się trudności rynku wewnętrznego i w handlu za
granicznym. Stało się jasne, że bez intensyfikacji produkcji rolniczej nie 
wybrniemy z trudności gospodarczych. Opracowane programy rolnictwa 
koncentrują uwagę przede wszystkim na intensyfikacji produkcji rolnej 
przez wzrost nawożenia nawozami mineralnymi.

Przed polskim przemysłem chemicznym postawione zostało zadanie 
o podstawowym państwowym znaczeniu. Potrzeby rolnictwa zadecydo
wały o przyspieszeniu tempa rozwoju chemii, która wysunęła się na 
pierwsze miejsce wśród najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. 
Na rozwój przemysłu nawozowego przyznane zostały nadzwyczajne środ
ki nie tylko w złotówkach, ale również w dewizach. Uwaga przemysłu 
chemicznego skoncentrowała się jednak na dwóch tylko typach nawo
zów, dla rozwoju których istnieją w kraju dogodne warunki surowcowe, 
a mianowicie na nawozach azotowych i fosforowych.

PROGRAM ROZBUDOWY PRZEMYSŁU NAWOZÓW MINERALNYCH

Opracowany został program rozbudowy i modernizacji przemysłu na
wozowego, którego efekty możemy już obecnie ocenić, większość bowiem 
zamierzeń, specjalnie w zakresie nawozów azotowych, została już zreali
zowana. Zakończenie podstawowych zamierzeń przypada na lata 1972- 
1973. Główne elementy tego programu są następujące.

W zakresie nawozów azotowych cały przyrost produkcji oparty został 
oczywiście na rozwoju produkcji amoniaku. W pierwszej kolejności zało
żono wzrost ilościowy przez budowę nowych zdolności produkcyjnych 
o niespotykanej do tej pory w Polsce skali. W Puławach wybudowana 
została fabryka o zdolności produkcyjnej 3000 ton amoniaku na dobę. 
Fabryka ta ma 5 jednostek amoniaku o zdolności 300 ton na dobę każda, 
przy czym amoniak ten przerabiany jest: w całości na mocznik. Prócz
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tego produkcja trzech jednostek o zdolności 500 ton na dobę przerabiana 
jest na saletrę amonową.

Puławy są obecnie jedną z największych na świecie fabryk amoniaku 
i nawozów azotowych. W 1967 r. przystąpiono do budowy nowej fabryki 
azotowej we Włocławku o zdolności produkcyjnej 1500 ton na dobę, 
w dwóch jednostkach po 750 ton na dobę, która wejdzie do ruchu w ro
ku 1971. Włocławek dostarczać będzie dla rolnictwa saletrę amonową. 
Równocześnie w istniejących fabrykach w Tarnowie i Kędzierzynie do
stawiono dalsze jednostki produkcyjne amoniaku o mniejszej skali.

W wyniku tych inwestycji zdolność produkcyjna amoniaku na prze
strzeni lat kształtowała się następująco (w t/dobę):

1955 1960 1965 1970 1973

Chorzów 180 180 180 180 130
Tarnów 220 480 480 860 860
Kędzierzyn 400 900 1030 1285 1285
Puławy — — — 3000 3000
Włocławek — — — — 1500

Razem 800 1560 1690 5325 6775

Z zestawienia widać ogromny 3-krotny przyrost zdolności produkcyj
nej amoniaku w obecnej 5-latce, odpowiadający równoległemu przyrosto
wi zdolności produkcyjnych nawozów azotowych.

Budowane w obecnej 5-latce fabryki nawozów azotowych opierają 
swą produkcję całkowicie na gazie ziemnym jako najtańszym i najwy
godniejszym z punktu widzenia technologii surowcu dla przemysłu 
związków azotowych. W 1971 r. przystąpimy do przebudowy istniejących 
fabryk amoniaku w Tarnowie, Kędzierzynie i Chorzowie, opierających 
swą produkcję na koksie.

Do roku 1973 cały polski przemysł azotowy powinien zostać przesta
wiony na gaz i zmodernizowany, co umożliwia zaopatrzenie kraju w peł
ni w tanie i o najwyższym standardzie jakościowym nawozy azotowe 

W zakresie nawozów fosforowych program rozwoju oparty został 
o budowę dwóch nowych fabryk w Gdańsku i Policach. Fabryka potrój
nego superfosfatu w Gdańsku podjęła produkcję w roku ubiegłym, fa
bryka nawozów kompleksowych w Policach uruchomiła pierwszy ciąg 
fosforanu amonu. Skala produkcyjna tych fabryk, specjalnie fabryki 
w Policach, podobnie zresztą jak nowych fabryk nawozów azotowych, 
jest: diametralnie różna od wszystkiego, co do tej pory w tym zakresie 
w Polsce zbudowano. Na przykład Police po osiągnięciu pełnej zdolności 
produkcyjnej, co powinno nastąpić w roku 1974, produkować będą 440 
tys. ton fosforu związanego w formie P20 5, czyli 10 razy więcej niż
6 — ROCZNIKI XXII
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wszystkie przedwojenne fabryki w Polsce razem wzięte. Narastanie zdol
ności produkcyjnych fabryk nawozów fosforowych obrazuje zestawienie 
w tys. ton P 20 5 na rok:

1955 I960 1965 1970 1975

nawozy niskopro
centowe (8 fabryk) 207 344 533 470
Gdańsk — — — 100 140
Police — — — 31 440

Jeśli porównać produkcję nawozów fosforowych z zestawieniem zdol
ności produkcyjnych w amoniaku i nawozach azotowych widać wyraźnie 
przesunięcia w czasie tych dwóch programów, które w zasadzie powinny 
być realizowane równolegle. Toteż w chwili obecnej osiągnięto już nasy
cenie rynku nawozami azotowymi, natomiast nadal odczuwa się brak 
nawozów fosforowych. Zmiany w produkcji nawozów sztucznych doty
czą nie tylko ilości, ale również jakości tej produkcji, co wyraża się 
w stałym unowocześnianiu asortymentu.

Obserwując zmiany, jakie występują w światowym przemyśle nawo
zowym, za bezsporne można uznać dwie tendencje:

— podwyższenie koncentracji produkowanych nawozów,
— przechodzenie z nawozów pojedynczych na nawozy kompleksowe.
Realizowany program rozwoju przemysłu nawozowego w Polsce od

powiada tym dwóm podstawowym tendencjom. W zakresie nawozów azo
towych przeszliśmy z nawozów średnio 20-procentowych, jakimi były 
azotniak, siarczan amonu i saletrzak 20-procentowy na saletrę (34% N) 
i mocznik (46% N) oraz saletrzak 25-procentowy; w nawozach fosforo
wych z 18-procentowych superfosfatów na superfosfat potrójny (46% 
P 2 O 5 ) .

Uruchomiony aktualnie fosforan amonowy ma w swym składzie 65% 
czystych składników nawozowych. Fosforan amonowy jest równocześnie 
pierwszym nawozem kompleksowym.

Zgodnie z życzeniem ministra rolnictwa w zasadzie cały przyrost na
wozów fosforowych w przyszłej 5-latce powinien być osiągnięty w dro
dze wzrostu produkcji nawozów kompleksowych. Analizy ekonomiczne 
przeprowadzone przez instytuty przemysłu chemicznego i rolnictwa wy
kazały, że w rachunku łącznym kosztów w chemii i rolnictwie nawozy 
kompleksowe są o ok. 13% tańsze od pojedynczych. Przeważająca część 
tego zysku występuje jednak w rolnictwie w wyniku obniżenia praco
chłonności wysiewu nawozów kompleksowych w stosunku do nawozów 
pojedynczych. Specjalnie wyraźnie występuje ta różnica przy stosowa
niu nawozów kompleksowych zawierających potas. Wprowadzenie pota
su do kompleksu nawozowego w przemyśle jest bowiem operacją kapita
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łochłonną i nie przynosi zysku. Stąd małe zainteresowanie przemysłu 
w produkcji tego typu nawozów. W efekcie wielu dyskusji ustalony zo
stał asortyment nawozów na najbliższe lata, który jest kompromisem idą
cym w maksymalnym stopniu naprzeciw żądaniom rolnictwa, przy ogra
niczonych, specjalnie w zakresie inwestycji, środkach przemysłu. Asorty
ment ten przedstawia się następująco:

I960 1965 1970 1975
w tys. ton

Nawozy azotowe 270 395 1080 1600
saletra amonowa 95 96 412 700
saletra 25% 56 153 168 270
mocznik 0,4 43 370 360
amofos-amofoska — — 24 152
siarczan amonu i
inne niskoprocentowe 118 103 106 118

Nawozy fosforowe 207 344 664 1050
fosforan amonowy — — 31 220
amofoska — — — 220
superfosfat potrójny — — 100 140
superfosfat pojedynczy,
supertomasyna i in. 207 344 533 470

Zwraca uwagę fakt, że program rozwoju nawozów kompleksowych 
opiera się wyłącznie na technologii rozkładu fosforytów kwasem siarko
wym do kwasu fosforowego, co powoduje, że składnikiem fosforonośnym 
w zestawie kompleksu jest fosforan amonowy. Przyjęto taki właśnie kie- 
rùnek, wychodząc z założenia, że najszybciej działające formy nawozów 
to nawozy rozpuszczalne w wodzie. Technologia amofoski wykazuje także 
najlepsze wskaźniki ekonomiczne, mamy bowiem w Polsce nieograniczo
ne praktycznie zasoby taniej siarki. Powstaje jednak problem wzbogaca
nia gleby fosforem w sposób trwały. Dla gleb kwaśnych, a do takich na
leży większość naszych gleb, wydaje się najwłaściwszą formą nawożenia 
mączka fosforytowa, najtańszy bezwzględnie nawóz fosforowy.

Realizowany obecnie program rozwoju przemysłu nawozowego ma 
kilka istotnych, charakterystycznych cech, na które pragnę zwrócić 
uwagę.

— program ten opiera się na krajowej bazie surowcowej, w zakresie 
nawozów azotowych w 100%, a fosforowych w połowie;

— budowane są duże jednostki produkcyjne, oparte na najnowszych 
w skali światowej technologiach, w wielu przypadkach zakupionych 
zresztą za granicą.

Dzięki wymienionym cechom program ten wykazuje wybitnie ko
rzystne wskaźniki ekonomiczne, które umożliwiają oferowanie rolnictwu
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nawozów po stosunkowo niskich cenach, a także niezależnie od zbytu na
wozów na rynku krajowym dają możność eksportu nawozów przy ko
rzystnych wskaźnikach efektywności dewizowej.

Aby przedstawić sytuację w zakresie wszystkich asortymentów nawo
zów sztucznych trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o zaopatrzeniu k ra
ju w nawozy potasowe. W wyniku wieloletnich umów z ZSRR i NRD 
potrzeby nawozowe na sole potasowe zostały do roku 1975 zabezpieczone.

Niestety, dostawy z krajów RWPG dotyczą tylko soli w formie chlor
ku potasu. Nie są zabezpieczone potrzeby rolnictwa w zakresie siarcza
nowych form nawozów potasowych, które będą musiały być importowa
ne z krajów spoza naszego obozu.

ZABEZPIECZENIE POTRZEB ROLNICTWA W NAWOZY MINERALNE

W celu dokładnego określenia ilości i struktury asortymentowej na
wozów sztucznych potrzebne były wieloletnie badania, dotyczące zarów
no efektywności nawożenia, jak i zawartości fosforu i potasu w w arun
kach polskich. Nie jest tematem referatu przedstawienie szczegółowych 
wyliczeń i metod, które były stosowane przy tych pracach. W każdym 
razie celowe wydaje się podanie kilku danych wyjściowych, przyjętych 
do wyliczeń potrzeb nawozowych na lata 1965-1975.

Efektywność nawożenia dla czterech zbóż przyjęto na poziomie 6 kg 
ziarna z 1 kg NPK, chociaż według oceny wielu fachowców, jeśli uwzględ
ni się następcze działanie zastosowanych nawozów przy gwałtownie 
wzrastających w ostatnich latach dawkach nawozowych, efektywność ta 
powinna wynosić w najbliższych latach nawet do 8 kg z 1 kg NPK.

Odpowiednio do zbóż ustalono również dawki dla ziemniaków i bura
ków, przy czym o ile chodzi o zboża, to prognozy dla obecnej pięciolatki 
w pełni się potwierdziły, natomiast w ziemniakach plony były niższe niż 
zakładano.

W celu ustalenia stosunku azotu do potasu i fosforu przeprowadzono 
badania gleb na obszarze 27,4 min ha i stwierdzono następującą zasob
ność gleb polskich w te dwa podstawowe wskaźniki pokarmowe (zawar
tość przyswajalnego fosforu i potasu w procencie pobranych próbek):

niska średnia wysoka
p 2o 5 K2o  p 2o 5 K2o  p 2o 5 k 2o

56 65 29 28 15 7

W oparciu o wyniki badań zasobności gleb ustalony został stosunek 
poszczególnych składników nawozowych:

N : P20 5 : K 20  jak 1 : 0,8 : 1,2
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Na podstawie tych schematycznych danych potrzeby nawozowe zo
stały określone na:

1970 1975

N + P 20 5+ K 20  3000 3900
w tym:

N 1000 1300
P20 5 800 1050
K20  1200 1550

Należy zaznaczyć, że rolnictwo nie otrzymało w pełni zaplanowanych 
ilości na rok 1970, niedobory specjalnie dotkliwe w nawozach fosforo
wych wyniosły w sumie ok. 200 tys. t czystego składnika.

Pomimo to postęp, jaki uczyniliśmy w zakresie nawożenia w ostatnich 
latach, jest imponujący. Ilustrują to najlepiej poniższe liczby. Wysiew 
nawozów mineralnych w kilogramach na hektar użytków rolnych przed
stawia się następująco:

1955 1966 1965 1970 1975

7 12 20 46 67
7 9 17 36 54

13 16 21 59 79
27 37 58 141 200

N
p2o5
K2°
n + p 2o 5+ k 2o

Uzyskany w roku 1970 poziom nawożenia i perspektywy na lata naj
bliższe stawiają nasz kraj na równym poziomie z wielu najbardziej roz 
winiętymi krajami zachodnio-europejskimi. Jest to jeden z pierwszych 
odcinków w działalności gospodarczej, w którym osiągamy takie pozy
tywne efekty. Oto kilka liczb o poziomie nawożenia mineralnego w nie
których krajach w kilogramach na hektar użytków rolnych pod zbiory 
roku 1967:

Wielka Francja Włochy NRF Polska
Brytania 1967 1970

N2 39 29 23 63 24 46
P 20 5 22 40 23 57 20 36
K20  23 30 8,5 77 21 59

Razem NPK 84 99 54,5 197 73 141

MANKAMENTY REALIZOWANEGO PROGRAMU

Pomimo ogromnych i bezspornych osiągnięć przemysłu chemicznego 
w rozwoju przemysłu nawozowego, zdajemy sobie sprawę, że ma on
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pewne luki i niedoskonałości, które nie będą mogły być w najbliższych 
latach wyrównane.

Wspomniałem już, że nastąpiło pewne opóźnienie w rozwoju prze
mysłu nawozów fosforowych w stosunku do nawozów azotowych. Opóźnie
nie to wynosi 2~3 lat i dopiero w latach 1974—1975 zostanie wyrównane 
z punktu widzenia ilościowego zabezpieczenia potrzebnego stosunku N2 
i P 20 5 =  1 : 0,8.

Nadal natomiast nie zostaną pokryte potrzeby rolnictwa w pełnym 
pożądanym asortymencie. Nie będą w Polsce produkowane do roku 1975 
nawozy kompleksowe typu wiosennego o zwiększonej zawartości azotu. 
Słabo rozwija się również, i to zarówno ze względu na brak technologii 
w przemyśle chemicznym, jak zdecydowanego stanowiska ze strony rol
nictwa, stosowanie nawozów płynnych oraz ciekłego amoniaku. Nie są 
wreszcie pokryte potrzeby na sole potasowe typu siarczanowego.

Brak środków nie pozwoli na pokrycie tych mankamentów w naszych 
programach rozwojowych do roku 1975, zachodzi więc pytanie, kiedy 
i w jaki sposób widzi się rozwiązanie tych problemów w dalszej przy
szłości.

PROGRAM ROZWOJU PRZEMYSŁU NAWOZOWEGO DO ROKU 1980

Pomimo że program rozwoju przemysłowego po 1975 nie ma jeszcze
charakteru oficjalnego, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na ten te
mat.

Potrzeby nawozowe na rok 1980 ocenia się następująco:
N2 — 1500 tys. ton
P20 5 — 1300 „ „
K20  — 1750 „ „

przy czym przyjęto zasadę, że wzrost produkcji żywności w latach po 
roku 1975 nieznacznie tylko będzie wyprzedzał przyrost ludności Polski.

Porównując wzrost potrzeb między rokiem 1975 a 1980 widzimy wy
raźne zmniejszenie tempa wzrostu zapotrzebowania na nawozy w stosun
ku do poprzednich 10 lat. Umożliwi to, mam nadzieję, większą koncen
trację uwagi na pełnym zabezpieczeniu potrzeb rolnictwa w żądanym 
asortymencie. Główny wysiłek w latach 1975-1980 skoncentrowany bę
dzie na rozbudowie przemysłu nawozów kompleksowych.

Przewiduje się wybudowanie w Policach fabryki amoniaku o zdol
ności produkcyjnej 1000-1300 ton na dobę oraz oddziałów kwasu azoto
wego i saletry amonowej, która będzie głównym składnikiem komplek
sowych nawozów wiosennych. Istniejące dwa ciągi fosforanu amonowego 
przebudowane zostaną w kierunku umożliwiającym produkcję nawozów 
kompleksowych trójskładnikowych, o szerokich granicach zmienności po
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szczególnych komponentów, co umożliwi w szczególności produkcję na
wozów wiosennych o składzie 16 : 16 : 19.

Tym samym Police produkować będą wyłącznie nawozy trójskładni
kowe w oparciu o własny amoniak, dowożone z NRD sole potasowe i im
portowane morzem fosforyty. Zwolnione we Włocławku ilości amoniaku 
(około 500 ton na dobę) przerobione zostaną na miejscu na mocznik.

Poza Policami do roku 1980 wybudowane zostaną jeszcze dwa oddzia
ły nawozów kompleksowych w Toruniu o orientacyjnej zdolności pro
dukcyjnej ok. 100 tys. t P20 5 oraz przypuszczalnie w Tarnobrzegu (lo
kalizacja niepewna). Oddział w Toruniu nastawiony będzie na produkcję 
nawozów typu PK, natomiast Tarnobrzeg produkowałby nawozy typu 
amofoski. Dla obu tych zakładów sole potasowe dostarczane będą z ZSRR.

Dyskutowany jest również wariant przebudowy fabryki w Gdańsku 
na nawozy kompleksowe typu amofoski i uzupełnienie zlikwidowanej 
tam produkcji superfosfatów potrójnych importem tych pojedynczych 
nawozów z krajów afrykańskich.

Nie jest natomiast jasna rola, jaką w perspektywie powinny w Polsce 
odegrać nawozy płynne. Oczekujemy na ocenę tego typu nawozów przez 
instytuty rolnicze. Należy jednak zaznaczyć, że przestawienie się naszej 
gospodarki na nawozy płynne w większej skali pociągnęłoby za sobą 
ogromne nakłady inwestycyjne w przemyśle i w dystrybucji nawozów, 
i z tego względu należy podchodzić do tego zagadnienia bardzo ostrożnie.

Ostatnim problemem, który chyba również do roku 1980 nie znajdzie 
zadowalającego rozwiązania, to sprawa soli potasowych typu siarczano
wego. Mamy wprawdzie w Polsce złoża w rejonie Chłapowa, które za
wierały w swoim składzie sole potasowe tego typu, są to jednak w więk
szości sole ubogie, a ponadto zalegają w niekorzystnych warunkach geo
logicznych (mocne zawodnienie), co powoduje, że eksploatacja tych soli 
byłaby bardzo droga i kłopotliwa.

Być może jednak, że dalsze badania wykażą ekonomiczną celowość 
budowy kopalni w Chłapowie, a wtedy i ten problem zostałby zadowa
lająco rozwiązany.




