
Laboratorní práce č. 1  -
KRYSTALIZACE SOLI

Jméno: Jakub Špalek
Třída:  8.__



Pomůcky

• sklenice o objemu 370 ml, kuchyňská sůl, 
vlažná voda,silnější nit, špejle, lžíce na 
míchání, mobil, PC.



Pokus

Zahájen dne 15.2.2021 v 19:30. 
• Do sklenice o objemu 370 ml nalita vlažná 

voda do výše 7 cm výšky sklenice. Ve vodě                          
rozmýcháno celkem 8 lžic kuchyňské soli po 
dobu 30 minut. Na dně sklenice zůstává trocha 
nerozpuštěné soli. Sklenice umístněna na 
poličku v dětském pokoji v 19:34. Teplota v 
pokoji je 22°C.   





18.2. 2021 19:29

• Experiment probíhá 3. den. 
• V pokoji je teplota 21,5°C. Hladina solného 

roztoku neklesla. Na niti se nad hladinou ve 
výši 1.5 cm od špejle a 2 cm od hladiny 
vytvořil sloupec malých krystalů, velikosti asi 
2 mm. Na stěně sklenice se tvoří malé 
množství krystalků. Na dně zůstává 
nerozpuštěná sůl.





21.2. 2021 19:52

• Experiment probíhá 6 den.
• Teplota v pokoji je 21,8°C.
• Hladina roztoku klesla o 3 mm. Objem sloupce 

krystalů nad hladinou se zdvojnásobil. Na 
krajích sklenice se vytvořil povlak krystalků. Na 
dně sklenice ,se taktéž objevují krystalky. Na 
niti se stále nic neděje.





24.2. 2021 21:34

• Experiment trvá 9 dnů.
• Teplota v pokoji je 22°C.
• Hladina roztoku klesla o 2 mm.  Válec 

krystalků nad hladinou roztoku zvětšuje 
objem. Na krajích sklenice přibývá velké 
množství krystalků velikosti asi 1 mm. Pod 
hladinou se na niti objevuje jeden krystalek 
velikosti asi 2 mm. Na dně sklenice je větší 
množství krystalků.





27.2. 2021 16:04

• Experiment probíhá 12 dnů.
• Teplota v pokoji je 22°C.
• Hladina roztoku klesla o 1 mm. Sloupec 

krystalů na niti  nadále mohutní. Stěna 
sklenice je více posetá drobnými krystalky. Na 
niti je stále jeden krystal velikosti 2 mm. Na 
dně se objevuje více malých krystalků.





2.3. 2021 20:37

• Pokus probíhá 15 den.
• Teplota v pokoji je 21,5°C.
• Hladina roztoku neklesla. Sloupec krystalků 

nad hladinou se zdá být stejný. Na dně 
sklenice je spousta krystalků velikosti asi 3 
mm. Na stěně sklenice je jeden souvislý 
povlak. Na niti  pod hladinou je stále jen jeden 
krystalek velikosti asi 3 mm. 





5.3. 2021 15:23

• Pokus  trvá 18. den a to je finální den pokusu 
krystalizace. Hladina solného roztoku klesla  
celkem o 6 mm. Celá sklenička je obrostlá 
solným povlakem. Na dně sklenice je plno 
solných kamenů. Krystal na niti je velký 7 mm 
a dlouhý 3,5 cm. Dole pod ním jsou 2 malé 
krystaly velikosti asi 3 mm.





Závěr :

• Tomuto procesu přeměny kapaliny na pevnou 
látku říkáme krystalizace.

• V přírodě se můžeme s ní setkat při 
odpařování mořské vody, solné doly, krápníky, 
led na vodě.

• Proces přeměny kapaliny na pevnou látku , 
neboli tuhnutí, můžeme pozorovat též u 
vosku, skla, plastů rozpuštěných kovů ( olovo, 
cín , zlato …).
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