


Ako vyrobiť veľký kryštál cukru 

 
 
Na to aby sa nám vytvoril krásny veľký kryštál potrebujeme presný pomer vody a cukru. Ide o to že zo 
vzrastajúcou teplotou sa vo vode roztopí čoraz viac cukru. Napr. pri 20 °C rozpustíme v 100 g vody 
približne 200 g cukru ale už pri 100°C dokážeme rozpustiť až 490g cukru v 100g vody. Ako vidíte, je to 
teda pekný rozdiel. A práve na tomto sa zakladá naša kryštalizácia. Pri určitej teplote vytvoríme 
nasýteny roztok (tj. už nebude možné roztopiť viac cukru pri danej teplote) a do nádoby vložíme malý 
kúsok cukru na šnúrke. Keď sa bude pomaly voda odparovať, bude stúpať koncentrácia roztoku a tým 
pádom sa začnú tvoriť kryštály. 

Graf rozpustnosti: 

 
Z neho vyčítame závislosť rozpustnosti cukru vo vode od teploty. Teplotu volíme takú v ktorej necháme 
kryštalizovať cukor, napr. v izbe 25 °C. Pre túto hodnotu vyčítame z grafu hodnotu – 210 g cukru / 100 
g vody. Zvolíme väčšiu hodnotu koncentrácie približne o 30g viac takže výsledná koncentrácia bude 



240 g cukru / 100 g vody. Posledný parameter na výpočet potrebujeme hustotu cukru a tá je 1,587. To 
znamená že napríklad 158,7g cukru má objem 100ml. 

Na výpočet použijeme kalkulačku dostupnú 
na  http://www.crystalgrowing.com/recipes/solution_calculator/little_calculator.htm. 
 
Príklad výpočtu: 
total volume of solution : 300 ml (cm3) 
desired concentration : 240 g/100 g 
density (specific gravity) : 1.587 g/cm3 
 
Výsledky 
Potrebujeme: 
– 119g vody 
– 287g cukru 
 

Možno použiť aj zjednodušený pomer približne 3:1, teda. 3x viac curku ako vody. 

 
Pomôcky 
– cukor 
– vodu 
– sporák 
– hrniec 
– šnúrku 
– špajdlu 
– sklenený pohár 
– kuchynskú váhu 
 

Postup 

Vypočítané množstvo vody a cukru odvážime na kuchynskej váhe. Následne cukor a vodu dáme do 
hrnca a necháme pomaly priviesť do varu za stáleho miešania. Cukor sa musí úplne rozpustiť a vytvorí 
sa nám zmes podobná medu. Takýto roztok nalejeme do pohára a necháme vychladnúť. Na špajdľu 
uviažeme nitku a na jej koniec uviažeme malý kúsok krýštáliku cukru, tak aby bol približne v polovici 
roztoku. Potom nám už neostáva nič iné len položiť pohár na nejaké stabilné miesto a čakať kým sa 
nezačne tvoriť kryštál. 
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