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1. ZASTOSOWANIE POLLOCELU® 

1.1. CHEMIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 

Środek pomocniczy przy produkcji proszków do prania, mydeł, past czyszczących itp. 

spełniający funkcje koloidu ochronnego, nie pozwala na ponowne osadzanie się brudu na 

tkaninie. 

1.2. BUDOWNICTWO 

Stosowany jako jeden ze składników przy produkcji klejów do tapet, jako zagęstnik farb 

emulsyjnych oraz środek pomocniczy do farb proszkowych, zapraw cementowych i mas 

szpachlowych, w których pełni role plastyfikatora i opóźnia czas wiązania. 

1.3. ODLEWNICTWO 

Spełnia funkcję lepiszcza przy sporządzaniu mas formierskich i rdzeniowych 

1.4. ROLNICTWO 

Z uwagi na dobre własności błonotwórcze oraz łatwą biodegradację stosowany jest do 

otoczkowania nasion. 

1.5. MATERIAŁY BIUROWE 

Stosowany jako spoiwo masy do produkcji ołówków i kredy do pisania. 

1.6. WŁÓKIENNICTWO 

Spełnia rolę zagęstnika przy sporządzaniu klejonek do osnów tkackich. 

1.7. BRYKIETOWANIE 

Stanowi spoiwo przy wiązaniu płynów węglowych podczas produkcji brykietów. 

1.8. CERAMIKA 

W masach ceramicznych spełnia rolę zagęstnika, plastyfkatora i czynnika wiążącego, 

poprawia gładkość emalii. 

 

2. ZASTOSOWANIA POLOFIXU® 

2.1. POLOFIX ® LV 

Stosowany do obniżania filtracji i stabilizacji lepkości płuczek wiertniczych. 

2.2. POLOFIX® HV 

Stosowany do obniżania filtracji i zwiększania lekkości płuczek wiertniczych. 
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1. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 
 

Produkcja soli sodowej karboksymetylocelulozy /CMC/ o nazwie handlowej „ 

Glikocel” została uruchomiona w Zakładach Chemicznych „Pronit” w 1960 r. 

Początkowo glikocel był produkowany wyłącznie w postaci wilgotnych kłaczków i 

stosowany jako środek pomocniczy przy sporządzaniu płuczek wiertniczych. 

W 1973r. uruchomiono produkcje suchej CMC rozszerzając jej zastosowanie 

głównie o przemysł środków piorących oraz produkcji klejów do tapet. 

Aby wyróżnić wyprodukowany przez CMC S.A. od innych występujących na rynku 

pod nazwą glikocel oraz w związku z unieważnieniem dotychczas obowiązującej 

normy branżowej dokonaliśmy zmiany nazwy. 

2. BUDOWA CELULOZY I KARBOKSYMETYLOCELULOZY /CMC/ 
Celuloza jest naturalnym, długołańcuchowym liniowym polimerem, w którym 

każde pojedyncze ogniwo wewnątrz łańcucha zawiera 3 reaktywne grupy 

hydroksylowe. 

Strukturę molekularną celulozy przedstawia rys. 1 

CMC jest produktem chemicznej modyfikacji celulozy i zaliczana jest do grupy jej 

eterów. Modyfikacja ta polega na przekształceniu nierozpuszczalnego 

polisacharydu o dużej masie cząsteczkowej (celulozy) w formę rozpuszczalną w 

wodzie stanowiącą nowy polimer o charakterze jonowym. Przekształcenie w 

formę rozpuszczalna uzyskuje się w wyniku zastąpienia atomów wodoru grup 

hydroksylowych celulozy podstawnikiem   

-CH2COONa 

Strukturę CMC oraz wzór sumaryczny przedstawia rys. 2 
Rys. 1. STRUKTURA CELULOZY 
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Rys. 2. STRUKTURA KARBOKSYMETYLOCELULOZY 

 

 
 

n- stopień polimeryzacji – decyduje o lepkości 

DS. – stopień podstawienia – decyduje o rozpuszczalności. 

Stopień podstawienia określa ile wodorów z grup hydroksylowych celulozy średnio w 

odniesieniu do jednego ogniwa zostało podstawionych grupą – CH2COONa 

Rys. 2 reprezentuje produkt o stopniu podstawienia 0,5 / w całym łańcuchu średnio co 

drugie ogniwo jest podstawione/. Przy DS=1 w każdym pojedynczym ogniwie łańcucha 

celulozy po jednym atomie wodoru zostało podstawionych grupą j.w. Maksymalny DS. 

=3. W praktyce zadowalające wyniki dają produkty o DS.=0.5-1.2. 

 

3. STOSOWANE NAZWY CHEMICZNE: karboksymetyloceluloza, sól 

sodowa karboksymetylocelulozy, sól sodowa kwasu celulozowoglikolowego. 

4. STOSOWANE SKRÓTY: CMC,KMC, CMC-Na, KMC-Na 

5. FUNKCJE CMC: 
-koloid ochronny, 

- środek zagęszczający, 

- stabilizator emulsji i zawiesin, 
- środek wiążący i klejący, 

- środek błonotwórczy 

 

6. PROFIL PRODUKCYJNY SPÓŁKI CMC S.A. 
POLLOCEL® - techniczna CMC do różnych zastosowań w 25 asortymentach 

zróżnicowanych własnościami fizyko -chemicznymi 

POLOFIX ® - techniczna modyfikowana CMC, specjalna do wierceń geologicznych, 

odpowiadająca wymaganiom międzynarodowej normy API wytwarzana w dwóch 

asortymentach (NISKOLEPNA I WYSOKOLEPNA). 

 

7. OTRZYMYWANIE 
Proces wytwarzania technicznej CMC oparty jest na reakcji eteryfikacji 

odpowiednio uaktywnionej wodorotlenkiem sodowym celulozy ( tzw. 

alkalicelulozy) przy użyciu soli sodowej kwasu monochlorooctowego (MCA-Na) 

jako czynnika eteryfikującego. 
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Rys. 3 ALAKLIZACJA CELULOZY 

 

 
Rys. 4 ETERYFIKACJA ALKALICELULOZY 
 

 
 

 

 

Konkurencyjną reakcją zachodzącą podczas eteryfikacji obniżająca efektywną 

wydajność czynnika eteryfikującego jest hydroliza soli sodowej kwasu 

monochlorooctowego do glikolanu sodowego: 

 

CICH2COONa+NaOH HOCH2COONa+NaCI 

 

W CMC o technicznym stopniu czystości produkty uboczne tworzące się podczas 

reakcji eteryfikacji tj. glikolan sodowy i chlorek sodowy nie są usuwane i pozostają 

jako składniki wyrobu gotowego. 
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CHARAKTERYSTYKA WYROBU POLLOCEL ® 
 

1. Postać: proszek o uziarnieniu poniżej 1mm 

2. Kolor: biały lub lekko kremowy 

3. Ciężar nasypowy: 0,4-0,6 kg/dm3 

4. Rozpuszczalność w wodzie: dobra 

5. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: nie 

rozpuszcza się 

6. Rozpuszczalność w mieszaninie alkohol-woda: nie 

rozpuszcza się przy stężeniu alkoholu powyżej 60% obj. 

7. Toksyczność: nietoksyczny 

8. Palność: niepalny 

9. Wybuchowość: pyły nie tworzą mieszanin wybuchowych 

10. Higroskopijność: duża 

11. Charakter błony po odparowaniu wody: sztywna 

12. Odporność na działanie grzybów/bez dodatku środka 

grzybobójczego: słaba 

13. Odporność na alkalia: odporny 

14. Odporność na kwasy mineralne: przy Ph4 następuje 

gwałtowny spadek lepkości na skutek zachodzącej 

przemiany chemicznej 

15. Odporność na sole niektórych metali: AI+3 – żeluje, 

Cu+2 – strąca się nierozpuszczalny osad 
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TAB 1. STOSOWANA SYMBOLIKA WYROBU POLLOCEL® 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

A 
C 
N 

11,0-12,0 
9,3-10,0 
7,0-9,0 

 
pH 

S 
W 

0,5-0,7 
0,71-1,0 

Stopień 
podstawienia 

Bez symbolu cyfrowego 

1 
2 

58 
60 
67 

Substancja czynna 
w produkcie 

suchym w (%) 
Typ 10 
Typ 30 
Typ 60 
Typ 90 

Typ 170 

5-20 
21-40 
41-70 

71-110 
150-180 

Typy lepkościowe i 
przedziały lepkości 

2% r-ru (mPas) 

 

PRZYKŁAD OZNACZENIA 

 
1. POLLOCEL® AW/60 - oznacza produkt o pH=11,0-12,0 

stopniu podstawienia =0,71-1,0 

subst.czynnej= min.58% na sucho 

lepkości = 41-70 mPas 

2. POLLOCEL ®CS-2/30 – oznacza produkt o Ph=9,3-10,0 

stopniu podstawienia =0,5 – 0,7 

subst. czynnej = min.67% 

lepkości = 21-40 mPas 

 

 

http://www.cmcsa.pl/


                                       CMC S.A.                               03-178 Warszawa ul. Weteranów 12  

www.cmcsa.pl         +48 612 55 91 

TAB.2. Właściwości fizyko-chemiczne produkowanych 

asortymentów POLLOCELU® 

WYSZCZEGÓLNIENIE AS-1 AS -2 CS – 2* NS-2* AW* CW* NW* 

Zawartość CMC – Na 
(%) produkcie 
handlowym min. 

54 60 60 60 52 52 52 

Zawartość CMC – Na 
(%) w produkcie 
suchym min. 

60 67 67 67 58 58 58 

pH 2%-go r-ru 
wodnego w temp. 
20 stp. C  

11,0-
12,0 

11,0-
12,0 

9,3-
10,0 

7,0-9,0 11,0-
12,0 

9,3-
10,0 

7,0-9,0 

Stopień 
podstawienia 

0,5-0,7 
 
 

0,7-1,0 
 
 

Zawartość NaCI (%) 
max. 

18 
 

20 
 

21 

Zawartość wilgoci 
(%) max 

10 

Typy lepkościowe, 
przedziały lepkości 
(mPas) 

Typ-10* (3-20), Typ 30(21-40), Typ 60(41-70), Typ 90 (powyżej 70) 

Rozdrobnienie 
(mm), max 

1,0 

*asortymenty produkowane na zlecenie Klienta 
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POLLOCEL® AS – 1 

 

POLLOCEL® AS – 1 jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w 

procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli 

sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® AS – 1 ze względu na dobre właściwości koloidoochronne wiążące i błonotwórcze 

stosowany jest jako środek pomocniczy przy produkcji środków piorących, past myjących i 

czyszczących oraz w odlewnictwie i budownictwie. 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® AS – 1  ma postać proszku barwy białej do lekko kremowej o ciężarze nasypowym 

0,4-0,6 kg/dm3. Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia. Produkowany jest w 

czterech typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………54 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….60 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….18 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….11-12 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL ® AS - 1 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® AS – 2 

 

POLLOCEL® AS – 2 jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w 

procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli 

sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® AS – 2 ze względu na dobre właściwości koloidoochronne zagęszczające wiążące, 

błonotwórcze jest stosowany przede wszystkim jako środek pomocniczy w chemii 

gospodarczej ( proszki, pasty myjące, czyszczące itp.) oraz w innych dziedzinach takich jak 

budownictwo, odlewnictwo, ceramika, produkcja brykietów, produkcja ołówków, kredy do 

pisania oraz do otoczkowania nasion. 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® AS – 2  ma postać proszku barwy białej do lekko kremowej o ciężarze nasypowym 

0,4-0,6 kg/dm3. Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia i podwyższoną 

zawartością czystej CMC – Na, zawiera mniej wolnych alkaliów w porównaniu z Pollocelem® 

AS -1. Produkowany jest w czterech typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………60 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….67 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………71- 110 

 Typ 170 ……………………………………………………………………………….140-180 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….18 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….10,5-12,0 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL ® AS - 2 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® CS – 2 

 

POLLOCEL® CS – 2 jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w 

procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli 

sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® CS – 2 ze względu na dobre właściwości koloidochronne, wiążące, zagęszczające 

znajduje zastosowanie w przemyśle środków piorących, produkcji ołówków, kredy do pisania 

i farb emulsyjnych. 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® CS -2  ma postać proszku barwy białej o ciężarze nasypowym 0,4-0,6 kg/dm3. 

Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia oraz obniżonym Ph, praktycznie nie 

zawiera wolnego wodorotlenku sodowego. Produkowany jest w czterech typach 

lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………60 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….67 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….18 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….9,3- 10,0 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL ® CS - 2 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® NS – 2 

 

POLLOCEL® NS – 2  jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w 

procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli 

sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® NS – 2  ze względu na dobre właściwości wiążące, klejące, zagęszczające i 

błonotwórcze stosowany jest przy produkcji papieru, ceramice, produkcji kleju do przyklejania 

etykiet zwłaszcza papierowych, farb emulsyjnych i włókiennictwie.  

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® NS – 2  ma postać proszku barwy białej o ciężarze nasypowym 0,4-0,6 kg/dm3. 

Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia oraz neutralnym odczynem pH. 

Produkowany jest w czterech typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………60 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….67 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….18 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….7 - 9 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL ® NS - 2 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® AW 

 

POLLOCEL® AW  jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w procesie 

eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® AW ze względu na dobre właściwości wiążące i błonotwórcze znajduje 

zastosowanie zwłaszcza w przemyśle odlewniczym do wyrobu mas formierskich i rdzeniowych 

raz przy produkcji farb suchych.  

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® AW ma postać proszku barwy białej do lekkiej kremowej o ciężarze nasypowym 

0,4-0,6 kg/dm3. Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia. Produkowany jest w 

czterech typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………52 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….58 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….20 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….11- 12 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL ® AW  pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. Dopuszcza 

się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® CW 

 

POLLOCEL® CW  jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w procesie 

eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® CW dzięki dobrym właściwościom wiążącym, klejącym i zagęszczającym 

stosowany jest jako środek pomocniczy przy produkcji papieru, w przemyśle skórzanym jako 

klejonka w pastach i wypełniacz porów przy wykańczaniu skóry, jako klej do przyklejania 

papieru oraz zagęstnik do farb emulsyjnych.   

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® CW ma postać proszku barwy białej do lekko kremowej o ciężarze nasypowym 

0,4-0,6 kg/dm3. Charakteryzuje się wysokim stopniem podstawienia oraz obniżonym pH, 

praktycznie nie zawiera wolnego wodorotlenku sodowego. Produkowany jest w czterech 

typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………50 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….58 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….20 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….9,3 – 10,0 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL® CW pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. Dopuszcza 

się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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POLLOCEL® NW 

 

POLLOCEL®  NW  jest techniczną solą sodową karboksymetylocelulozy wytwarzaną w procesie 

eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu monochlorowego lub jego soli sodowej. 

ZASTOSOWANIE 

POLLOCEL® NW dzięki dobrym właściwościom wiążącym, klejącym i zagęszczającym 

stosowany jest jako środek pomocniczy przy produkcji papieru, w przemyśle skórzanym jako 

klejonka w pastach i wypełniacz porów przy wykańczaniu skóry, jako klej do przyklejania 

papieru oraz zagęstnik do farb emulsyjnych.  

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLLOCEL® NW ma postać proszku barwy białej do lekko kremowej o ciężarze nasypowym 

0,4-0,6 kg/dm3. Charakteryzuje się średnim stopniem podstawienia oraz neutralnym 

odczynem pH. Produkowany jest w czterech typach lepkościowych. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO- CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC – Na w produkcie handlowym (%) min……………………50 

2. Zawartość CMC – Na w produkcie suchym (%) min………………………….58 

3. Stopień podstawienia………………………………………………………………………0,5-0,7 

4. Lepkość 2%-go roztworu wodnego w temp.20 stop. C (mPas) 

 Typ 10 …………………………………………………………………………………3-20 

 Typ 30 …………………………………………………………………………………21-40 

 Typ 60 …………………………………………………………………………………41-70 

 Typ 90 …………………………………………………………………………………pow.70 

5. Zawartość wilgoci (%) max……………………………………………………………….10 

6. Zawartość chlorku sodowego (%) max …………………………………………….21 

7. pH2% - go roztworu wodnego ………………………………………………………….7 - 9 

8. Rozdrobnienie (mm) max ………………………………………………………………...1,0 

PAKOWANIE 

POLLOCEL® NW pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe w ilości 20 kg. Dopuszcza 

się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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ZALECANE ASORTYMENTY POLLOCELU® DO NIEKTÓRYCH 

ZASTOSOWAŃ 

 

1. Chemia gospodarcza: AS-1, AS-2, CS-2 

2. Produkcja farb emulsyjnych: CS-2, NS-2,CW,NW 

3. Produkcja farb suchych:AS-1,AS-2,AW 

4. Ceramika: AS-2, NS-2 

5. Produkcja papieru: AS-2, NW 

6. Włókiennictwo: NS-2, NW 

7. Odlewnictwo: AS-1, AS-2, AW 

8. Otoczkowane nasion: AS-2, CS-2 

9. Brykietowanie pyłu węglowego: AS-1,AS-2 

10. Produkcja kredy do pisania: AS-2, CS-2 

11. Produkcja ołówków: AS-2, CS-2 

12. Produkcja kleju do przyklejania etykiet: NS-2, NW 
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POLOFIX ® LV 

 

POLOFIX ® LV jest niskolepną, modyfikowaną sola sodową karboksymetylocelulozy (CMC) 

otrzymywaną w procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu 

monochlorooctowego. 

 

ZASTOSOWANIE 

POLOFIX ® LV stosowany jest do obniżania filtracji i stabilizacji lepkości płuczek wiertniczych 

na wodzie słodkiej oraz płuczek na wodzie morskiej i nasyconych solankach. Działa efektywnie 

przy wszystkich koncentracjach NaCl i KCI w szerokim zakresie pH i w obecności jonów Ca+2 i 

Mg+2. Jest stabilny do temperatury 140 stopni C i nie jest podatny na fermentację bakteryjną.  

POLOFIX ® LV dodawany jest w ilości 10-20 kg/m3 płuczki w zależności od jej rodzaju i 

zasolenia. 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLOFIX ® LV ma postać białego lub lekko kremowego proszku o rozdrobnieniu poniżej 1mm 

i ciężarze nasypowym 0,4-0,6 kg/dm3. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie a jego roztwory 

charakteryzują się niskim wskaźnikiem pH.  

WŁASNOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC w produkcie całkowicie suchym (%)min………………..59,0 

2. Zawartość wody (%) max………………………………………………………………..10,0 

3. pH 2% roztworu wodnego……………………………………………………………….7 – 9 

4. Rozdrobnienie (mm) max………………………………………………………………..1,0 

5. Lepkość pozorna w wodzie destylowanej 

- wg testu API spec 13A(mPas) max…………………………………………………45 

 

6. Filtracja w nasyconej solance 

- wg testu API spec 13A(ml/30’) max……………………………………………….10 

 

PRODUKT ODPOWIADA WYMAGANIOMN NORMY API 

PAKOWANIE 

POLOFIX ® LV pakowany jest w worki papierowe z wielowarstwowymi wkładkami 

zabezpieczającymi przed działaniem wilgoci. Wielkość jednostkowego opakowania 20kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. Produkt może być 

sporządzony luzem lub na palecie. 

 

http://www.cmcsa.pl/


                                       CMC S.A.                               03-178 Warszawa ul. Weteranów 12  

www.cmcsa.pl         +48 612 55 91 

POLOFIX ® HV 

 

POLOFIX ® HV jest wysokolepną, modyfikowaną sola sodową karboksymetylocelulozy (CMC) 

otrzymywaną w procesie eteryfikacji celulozy drzewnej za pomocą kwasu 

monochlorooctowego. 

 

ZASTOSOWANIE 

POLOFIX ® HV stosowany jest do obniżania filtracji i zwiększania lepkości płuczek wiertniczych.  

Działa efektywnie w płuczkach sporządzonych na wodzie słodkiej oraz przy różnych 

koncentracjach NaCl i KCI w szerokim zakresie pH. Jest stabilny do temperatury 140 stopni C i 

nie jest podatny na fermentację bakteryjną.  

POLOFIX ® HV najczęściej dodawany jest w ilości 10-30 kg/m3 płuczki w zależności od jej 

rodzaju i zasolenia. 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU 

POLOFIX ® HV ma postać białego lub lekko kremowego proszku o rozdrobnieniu poniżej 1mm 

i ciężarze nasypowym 0,4-0,6 kg/dm3. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie a jego roztwory 

charakteryzują się niskim wskaźnikiem pH.  

WŁASNOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE 

1. Zawartość CMC w produkcie całkowicie suchym (%)min………………..58,0 

2. Zawartość wody (%) max………………………………………………………………..10,0 

3. pH 2% roztworu wodnego……………………………………………………………….7 – 9 

4. Rozdrobnienie (mm) max………………………………………………………………..1,0 

5. Lepkość pozorna 1,5 % roztworu wodzie destylowanej (mPas) min….35 

 

PAKOWANIE 

POLOFIX ® HV pakowany jest w worki papierowe z wielowarstwowymi wkładkami 

zabezpieczającymi przed działaniem wilgoci. Wielkość jednostkowego opakowania 20kg. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po wcześniejszym uzgodnieniu. Produkt może być 

sporządzony luzem lub na palecie. 
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METODY ANALITYCZNE KARBOKSYMETYLOCELULOZY 

1. Oznaczenie zawartości substancji czynnej.  

Odważyć ok. 1 g POLLOCELU® z dokładnością do 0,0002 g, wsypać do zlewki o 

pojemności 250 ml, dodać 10 ml 1m roztworu kwasu solnego i mieszać bagietką 

szklana przez ok. 15 min. Następnie dodać 10 ml wody destylowanej oraz 3-5 kropli 

0,1% roztworu fenoloftaleiny w alkoholu etylowym i intensywnie mieszając, 

miareczkować 1m roztworem wodorotlenku sodowego do odbarwienia roztworu. 

Dodać jeszcze ok. 3 krople wodorotlenku sodowego.    

Po zakończeniu miareczkowania, mieszając wlewać powoli 160 ml alkoholu etylowego 

o stężeniu 96% obj. Zawartość zlewki pozostawić na ok. 15 min. Aby wytrącony osad 

opadł na dno zlewki, a ciecz nad osadem będzie klarowna. Osad w zlewce należy 

zdekantować a następnie przemyć dwiema porcjami alkoholu po 50 ml: przenieść 

ilościowo do tygla z dnem ze szkła spiekanego typu G2. Alkohol odsączyć pod 

zmniejszonym ciśnieniem a jego pozostałość usunąć przez odparowanie na wolnym 

powietrzu ( ok. 0,5 h) 

Tygiel z osadem suszyć w temperaturze 105+3 stopnie C przez 1 h, ostudzić w 

eksykatorze z substancją suszącą i szybko zważyć z dokładnością do 0,0002g/m1/. 

Zawartość substancji czynnej w (%) obliczyć z wzoru: 

      m1 

Sc=  ----------------------------------------   * 100% 

      m 

 

w którym: 

m – odważka POLLOCELU® 

m1 – masa wytrąconego i wysuszonego osadu (g) 

 

2. Oznaczenie stopnia podstawienia. 

Osad z oznaczenia Sc nieprzylegający do ścianek tygla (m2) przenieść szybko do 

wyprażonego zważonego tygla porcelanowego i zważyć z dokładnością do 0,0002 g. 

Tygiel z osadem prażyć w temperaturze 750-800 stopni C w piecu muflowym przez 1,5 

h, aż popiół w tyglu będzie miał jasną barwę, bez ciemnych wtrąceń. Tygiel z popiołem 

ostudzić w eksykatorze z substancją suszącą i zważyć (m3). Stopień podstawienia 

obliczyć z wzoru: 

    70,292 * m3 

  DS=--------------------------------------------------- 

    23,0*m2-34,712*m3 

 

w którym: 

m2 -masa wytraconego i wysuszonego osadu do prażenia (g) 

m3 -masa osadu po wyprażeniu (g) 

Dopuszczalna różnica miedzy wynikami dwóch oznaczeń nie powinno przekraczać 2%. 

Za wynik końcowy oznaczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną dwóch 

równoległych oznaczeń.  
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3. Oznaczenie zawartości wilgoci. 

Odważyć 3-5g POLLOCELU® z dokładnością do 0,0002 g w wysuszonym i zważonym 

naczyniu wagowym o średnicy 50 mm. Odważoną próbkę wstawić do suszarki i suszyć 

w temperaturze 110 (±) 3 stopnie C w ciągu 3 h. Ostudzić w eksykatorze ze środkiem 

suszącym i zważyć. Zawartość wody (W) obliczyć w % wg wzoru: 

     m1 – m 

   W= ----------------------------------------------  * 100% 

     m1 

 

w którym: 

m1- odważka badanego POLLOCELU ®(g) 

m – masa próbki po wysuszeniu (g) 

Rozbieżność pomiędzy wynikami nie powinna przekroczyć 1%. Za wynik końcowy 

należy przyjąć średnią dwóch równoległych oznaczeń. 

 

4. Oznaczenie zawartości chlorku sodowego. 

Odważyć w kolbie stożkowej ok. 1 g POLLOCELU® z dokładnością do 0,0002 g i 

rozpuścić w 50 ml wody, a następnie zobojętnić 1m kwasem azotowym dodać 5 ml 

chromianu potasowego stężeniu 10% i miareczkować 0,1 m azotanem srebra do 

wystąpienia lekko brunatnego zabarwienia. Zawartość chlorków w % przeliczeniu NaCI 

obliczyć według wzoru: 

    0,5845*V 

  %NaCl=---------------------------------------- 

    m 

 w którym: 

V – obojętność 0,1 m AgNO3, zużyta do miareczkowania(ml) 

m – odważka POLLOCELU ® (g) 

5. Oznaczenie lepkości 2% roztworu wodnego. 

Odważyć z dokładnością do 0,01 g próbkę POLLOCELU® (m) wg wzoru: 

    800 

   m=-------------------------- 

    100-W 

W którym: 

W- zawartość wilgoci 

Do wytarowanego na wadze technicznej naczynia wlać ok. 100 ml wody, wsypać 

odważoną ilość POLLOCELU® i dopełnić wodą do masy 400g. Do naczynia wstawić 

mieszadło laboratoryjne i mieszać przy 1500 obr/min przez 2 h. Przygotowanym 

roztworem napełnić wiskozymetr HÖPPLERA i zmierzyć czas opadania kulki w 

temperaturze 20 stopni C pomiędzy dwoma skrajnymi kreskami wiskozymetru, z tym, 

że pomiaru należy dokonać dla co najmniej dwóch kolejnych spadków począwszy od 

szóstego. 
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Lepkość obliczyć z wzoru: 

 

   M=kt(g-r) 

W którym: 

t- czas opadania kulki (sek.) 

g – ciężar właściwy kulki (g/cm3) 

r – ciężar właściwy roztworu (g/cm3) 

k – stała kulki    

6. Oznaczenie pH 

Oznaczyć pH 2% roztworu wodnego, przy użyciu pH – metru z elektrodą kombinowanąa typu: 

OSH – 10 – 00. 
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