
Набір для вирощування кристалів 
4M із підсвіткою

А. ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАГЛЯД 

1. Перш ніж почати, дорослий, який наглядає, повинен впевнитись, що цей набір
придатний і безпечний для дитини.
2. Оскільки здібності дітей дуже різняться, навіть за віком, дорослі повинні проявляти
розсуд щодо того які заняття підходять для якої дитини.
3. Перед початком дорослий, який наглядає, повинен обговорити з дитиною або дітьми
попередження та інформацію про безпеку.

Б. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
• Перед використанням прочитайте інструкції. Дотримуйтесь їх та зберігайте їх у

безпечному місці для довідок.
• Цей набір призначений лише для дітей старших за 10 років.
• Завжди потрібні нагляд і допомога дорослих.
• Неправильне використання хімічних речовин може призвести до травм і нанести

шкоди здоров’ю. Виконуйте процедуру лише так, як описано.
• Не допускайте попадання хімічних речовин в очі, рот або контактувати з будь-

якими іншими частинами тіла. Якщо бризки потрапили на шкіру, використовуйте
багато чистої води, щоб змити їх (див. інструкції з надання першої допомоги
нижче).

• Зберігайте кип’яток, розчини та кристали в недоступному для маленьких дітей
місці. У разі отримання опіків охолодити уражену ділянку великою кількістю
води протягом 5 хвилин. Якщо є сумніви негайно зверніться за медичною
допомогою.

• Під час використання цього комплекту тримайте маленьких дітей і тварин подалі
від місця де ви проводите експеримент.

• Не вдихайте пил фарбника.
• Не їжте, не пийте та не паліть в місці де ви проводите експеримент.
• Не використовуйте обладнання, яке не постачається разом із цим комплектом,

якщо це не рекомендовано.
• Тримайте простір навколо вас вільним від перешкод, зробіть добре освітлення та

вентиляцію. Працюйте біля раковини або іншого джерела води.

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ - маленькі 
деталі. Не призначено для 
дітей до 3-х років.

Будь ласка, прочитайте наведені нижче інструкції, повідомлення з техніки безпеки та 
інформацію, що до надання першої допомоги у разі нещасного випадку. Збережіть їх 
для довідки. У разі випадкового проковтування небезпечних речовин телефонуйте до 
місцевого токсикологічного центру (швидкої допомоги) або до ваш місцевої лікарні. 
Будь ласка напишіть тут номер місцевої швидкої допомого, для швидкого пошуку: 



• Одягніть відповідний одяг, рукавички та засоби захисту очей/обличчя під час
роботи з фарбником та виймаючи кристали з контейнера.

• Очистіть усе обладнання після використання.
• Вимийте руки та простір навколо вас, після експерименту та після роботи з

хімічними речовинами або кристалами.
• Переконайтеся, що всі контейнери повністю закриті та належним чином

зберігаються після використання.
• Не використовуйте контейнери, які використовувалися в експерименті для харчових

продуктів.
• Коли набір не використовується зберігайте його у безпечному місці, недоступному

для маленьких дітей.
• Помістіть готові кристали на пластину або непористий матеріал, оскільки пігмент в

кристалах продовжить розчинятись і може забарвити поверхні.
• Утилізуйте матеріали відповідно до діючих в вашій країні вимог охорони здоров’я,

безпеки та навколишнього середовища.

В. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК 
1. Потрібні дві батарейкі1,5 В тип AA (не входять у комплект).
2. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте нові батарейки.
3. Переконайтеся, що ви вставили батарейки дотримуючись правильної полярності.
4. Витягніть батарейки з комплекту, коли вони не використовуються.
5. Одразу замініть розряджені батарейки, щоб уникнути можливого пошкодження
комплекту.
6. Акумуляторні батарейки необхідно вийняти з комплекту перед перезарядкою.
7. Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорослих.
8. Переконайтеся, що клеми живлення в корпусі акумулятора не замикаються.
9. Не намагайтеся заряджати батарейки що не перезаряджаються.

10. Не поєднуйте старі та нові батарейки.
11. Не змішуйте лужні, стандартні (вугільно-цинкові) або акумуляторні батарейки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕБЕЗПЕКА ЗАДИХНУТИСЬ – МАЛЕНЬКІ ЧАСТИНКИ. НЕ 
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШЕ 3 РОКІВ  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЦЕЙ НАБІР МІСТИТЬ ХІМІКАТИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ 
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ. УВАЖНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ НА ОКРЕМИХ КОНТЕЙНЕРАХ. НЕ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДІТЬМИ, БЕЗ НАГЛЯДУ ДОРОСЛИХ. 
УВАГА! МІСТИТЬ ДЕЯКІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИ, ЯКІ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ ЯК 
НЕБЕЗПЕЧНІ. ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ, 
ДОТРИМУЙТЕСЬ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ДОВІДКИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПОПАДАННЯ ХІМІКАТІВ НА БУДЬ-ЯКІ ЧАСТИНИ ТІЛА, ОСОБЛИВО ДО РОТУ ТА 
ОЧЕЙ. ТРИМАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ І ТВАРИН ПОДАЛІ ВІД МІСЦЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. ЗБЕРІГАЙТЕ ХІМІКАТИ В НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ МІСЦІ. 



Г. ПЕРША ДОПОМОГА 

Якщо хімічна речовина або розчин потрапили на шкіру, негайно промийте водою з 
милом. Якщо хімічна речовина або розчин потраплять в очі, негайно промийте їх 
великою кількістю води та продовжуйте промивання не менше 15 хвилин. При появі 
подразнення зверніться за медичною допомогою. При вдиханні хімічної речовини 
подихайте свіжим повітрям. При появі симптомів зверніться за медичною допомогою. 
У разі проковтування хімічної речовини, кристалів або розчину негайно прополощіть 
рот водою, випийте велику кількість молока або води та зверніться за медичною 
допомогою або зателефонуйте в токсикологічний центр. 

Ґ. ВМІСТ 

3 х великі пакетики, що містять білі кристалічні сполуки* (основна сполука 
називається моноамонійний фосфат), 3 х маленькі пакетики, що містять суміш для 
забарвлення* 1 х велика шестигранна прозора ємність, 1 х середня шестигранна 
прозора ємність, 2 х маленькі шестигранні прозорі ємності, 1 х миска для змішування, 1 
х ложка для перемішування, 1 х велике кільце-шаблон, 1 х середнє кільце-шаблон, 2 х 
маленьких кільця-шаблони, 1 х основа для демонстрації, 1 х кришка, 1 х світлодіодна 
гірлянда та детальна інструкція. Також потрібні, але не входять до цього комплекту: 
банка з киплячою водою, мірний стакан, фартух, захисні окуляри, гумові рукавички, 
маленька хрестова викрутка і дві батарейки 1,5 В тип АА. 



*Важливі зауваження:

1. Різнокольорові суміші для забарвлення містять такі хімічні речовини:
Білий фарбник: сульфат алюмінія-калію. Синій фарбник: сульфат алюмінія-калію,
хлорид натрію та діамантовий синій FCF. Червоний фарбник: сульфат алюмінія-калію
та амарант. Майте на увазі, що червоні та сині суміші мають інтенсивне забарвлення.
Незважаючи на те, що вони допомагають створювати красиві кристали, стежте, щоб не
пролити кольоровий розчин або розсипати суміш для забарвлення! Хоча будь-які плями
на вашій шкірі можуть бути тимчасовими, вони можуть залишитись постійні плями на
деякому одязі або поверхнях. Тому під час роботи з фарбником надягайте фартух і
гумові рукавички. Накрийте робоче місце старою газетою і приберіть її після
експерименту. Утилізуйте кольоровий розчин належним чином, щоб уникнути
забруднення раковини/зливу.
2. Біла кристалічна сполука (моноамонійний фосфат) гігроскопічна: вона має тенденцію
«захоплювати» вологу, що міститься в повітрі і це явище створює зв’язки між
кристалами. Матеріал може стати твердим (злежуватися), але потім його дуже легко
відокремити, як цукор.

Д. СТВОРЕННЯ КРИСТАЛІВ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ 
Постійно потрібен нагляд дорослих. Оскільки розчин і кристал можуть забруднювати, 
попередньо накрийте робоче місце старою газетою. Будьте дуже обережні з гарячою 
водою та розчинами. Будьте обережні при поводженні зі своїми кристалами, оскільки 
шипи дуже гострі і їх легко зламати! 



1. Вам потрібні 200 мл (6,7 рідкої унції) гарячої води, що виростити ваш кристал. Якщо
це можливо використовуйте кип’яток (100ºС (212ºF), оскільки він найкраще сприяє
росту. Використовуйте мірний стакан, щоб відміряти 200 мл (6,7 рідкої унції) гарячої
або киплячої води та вилийте її в миску для змішування. (Не використовуйте для цієї
мети шестигранну прозору кришку, оскільки гаряча вода деформує тонкий пластик.)
2. Тепер додайте вміст ОДНОГО великого пакета (біла кристалічна сполука) у воду.
Перемішуйте, поки весь порошок не розчиниться, щоб отримати розчин. Дайте
розчину охолонути в мисці для змішування, поки він не стане теплим (не дуже
холодним і не дуже гарячим, ідеальна температура складає близько 40°C (104°F)).
3. Налийте розчин у велику шестигранну ємність, яка також буде використовуватися
для вирощування кристалів. Зачекайте 30 хвилин, щоб розчин стабілізувався.
4. Тепер візьміть один невеликий пакетик з сумішшю для забарвлення. Виберіть свій
колір для зафарблення або зверніться до розділу Є, щоб змішати суміші для
забарвлення, щоб отримати різні кольори. За допомогою ложки для перемішування
(перед використанням переконайтеся, що вона чиста і суха), обережно розсипте всю
суміш для забарвлення по поверхні теплого розчину. Частинки повинні опуститись і
рівномірно розподілитись основою великої прозорої ємності. НЕ РОЗМІШУЙТЕ
РОЗЧИН. Також намагайтеся не турбувати базову суміш, яка може впасти на дно

великої прозорої ємності. Примітка: поводьтеся з сумішшю для забарвлення обережно, 
оскільки пігмент може залишити плями. 
5. Для правильного росту кристалам потрібна температура вище 20°C (68°F).
Обережно поставте велику прозору ємність в теплу кімнату або на верх вашого
холодильника, де буде тепло. Покладіть шматок паперового рушника під прозору
ємність як килимок. Виберіть місце, де прозора ємність буде залишатися недоторканою
принаймні 15 годин, щоб кристали почали рости. Оглядайте кристали кожні кілька
годин. У звичайних умовах ваші кристали почнуть рости в перший день і досягнуть
ширини близько 50 мм (близько 2 дюймів), а висоти близько 40 мм (близько 1,5
дюймів) через 4-7 днів. Розмір буде варіюватися в залежності від середовище, в якому
ростуть кристали. Якщо середовище холодне або вологе, їм знадобиться більше часу,
для росту. У деяких випадках це може зайняти тижні. ТОЖ, БУДЬ ЛАСКА БУДЬТЕ
ТЕРПЕЛИВИМИ. Це буде варте очікування!
Примітка: на 2-3 день процесу вирощування навколо внутрішньої стінки прозорої
ємності можуть почати рости невеликі кристалічні пластинки. Цей ефект називається
«кристалічним сходженням». Щоб ці маленькі кристалічні пластинки зрештою не
виросли з прозорої ємності і не забруднили поверхню столу, обережно видаліть
маленькі кристали, не порушуючи розчину і покладіть зверху на кільце-шаблон, що
додається. Це зупинить подальший ріст кристалічних пластинок. Будь ласка, зверніться
до РОЗДІЛУ И для отримання додаткової інформації, щодо «кристалічного
сходження».



6. Коли кристали досягнуть зазначеного вище розміру, злийте розчин, що залишився.
Використовуйте ложку для перемішування, щоб тримати кристали у великій прозорій
ємності, коли ви нахиляєте її. Після того, як розчин буде вилито, ви не зможете
використовувати його знову, тому ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАШІ КРИСТАЛИ
ЗРОСЛИ, ПЕРШ НІЖ ВИЛИВАТИ РОЗЧИН. Для кольорових розчинів ви можете
посвітити в розчин ліхтариком, щоб побачити, чи виросли кристали.
7. Обережно промийте кристали прісною водою протягом кількох секунд і злийте воду.
Не мийте кристали занадто довго, інакше вода розчинить їх. Тепер акуратно дістаньте
кристали і покладіть їх на паперовий рушник, щоб висушити. Велику прозору ємність
також промийте прісною водою.
8. Коли кристали повністю висохнуть, ви можете взяти їх. Ваші великі кристали готові.

Е. СТВОРЕННЯ КРИСТАЛІВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛЕНЬКОГО РОЗМІРІВ 

1-2. Зверніться до кроків 1-2 РОЗДІЛУ Д.
3. Налийте половину розчину в середню шестигранну прозору ємність, а решту
рівномірно в 2 маленькі шестигранні прозорі ємності. Зачекайте 30 хвилин, щоб розчин
стабілізувався.
4. Тепер візьміть один невеликий пакетик (з сумішшю для забарвлення). За допомогою
ложки для перемішування (перед використанням переконайтеся, що вона чиста і суха),
обережно розсипте 2 ложки суміші (приблизно половину будь-якої з сумішей для
забарвлення) по поверхні теплого розчину. Частинки повинні опуститись і рівномірно
розподілитись основою великої прозорої ємності, повторіть процедуру для маленьких
ємностей з 1 ложкою суміші для забарвлення (приблизно 1/4 будь-якої з сумішей для
забарвлення). НЕ  РОЗМІШУЙТЕ РОЗЧИН. Також намагайтеся не турбувати жодну
з базових сумішей, вони можуть впасти на дно прозорих ємностей. Примітка:
поводьтеся з сумішшю для забарвлення обережно, оскільки пігмент може залишити
плями.



5-7. Зверніться до кроків 5-7 РОЗДІЛУ Д.
Примітка: У звичайних умовах ваш кристал середнього розміру досягне ширини
близько 30 мм (близько 1,2 дюйма) і висоти близько 25 мм (приблизно 1 дюйм) за 4-7
днів, а маленькі кристали шириною близько 25 мм (приблизно 1 дюйм) і висотою
приблизно 2 мм (близько 0,8 дюймів) за 4-7 днів. Розмір буде варіюватися в залежності
від середовище, в якому ростуть кристали.
8. Коли кристали повністю висохнуть, ви можете взяти їх. Ваші середні та маленькі
кристали готові.
Примітки: Є одна запасна біла кристалічна сполука. Ви можете виростити 1 кристал
великого розміру або 1 кристал середнього розміру плюс 2 кристали маленького
розміру.

Є. ЯК ПОЄДНУВАТИ КОЛЬОРИ 

Суміші для забарвлення представлені трьома кольорами, ви можете змішувати їх, щоб 
отримати кристали різних кольорів. У наступних таблицях зазначено кількість ложок 
різних сумішей для забарвлення, необхідних для кожного результату. 

Для кристалів 
великого розміру Пурпурний Рожевий Блакитний 

Червона суміш 2 ложки 2 ложки - 
Синя суміш 2 ложки - 2 ложки 
Біла суміш - 2 ложки 2 ложки 

Для кристалів 
середнього розміру Пурпурний Рожевий Блакитний 

Червона суміш 1 ложка 1 ложка - 
Синя суміш 1 ложка - 1 ложка 
Біла суміш - 1 ложка 1 ложка 

Для кристалів 
маленького розміру Пурпурний Рожевий Блакитний 

Червона суміш 0,5 ложки 0,5  ложки - 
Синя суміш 0,5  ложки - 0,5  ложки 
Біла суміш - 0,5  ложки 0,5  ложки 



Ж. НАЛАШТУВАННЯ ОСНОВИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ 

1. Вставте дві батарейки 1,5 В тип АА у відсік для батарейок і зафіксуйте його за
допомогою гвинта.
2. Вставте відсік з батарейками в задню частину основи для демонстрації так, щоб
перемикач був назовні, а дріт у нижній частині. Переконайтеся, що дріт проходить
через зазор на основі (див. схему).
3. Це спеціально розроблена основа для демонстрації з отворами, щоб підключити
світлодіодну гірлянду і зробити кристал сяючим. Спробуйте розташувати світлодіодні
лампочки так, щоб вони світили прямо під кристалами. Це змусить кристал
виблискувати, як дорогоцінний камінь. Або ви можете скористатися нашою схемою як
прикладом, щоб розташувати світлодіодну гірлянду так щоб більшість кристалів була
освітлена.
4. Якщо дріт занадто довгий, вставте його в тримачі кабелю, щоб основа залишалася
рівною, як показано на схемі.
5. Переверніть основу і покладіть кристали на поверхню. Встановіть кришку на
кристали і прилаштуйте її до основи.
6. Перемістіть перемикач ON/OFF в положення ON, щоб освітити кристали. Ви можете
налаштувати положення світлодіодних лампочок для досягнення найкращого ефекту
сяяння. Світлодіодні лампочки змінюють колір і ви побачите, як змінюються кольори
кристалів, коли світлодіодне освітлення увімкнене. Це чарівно.

З. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 
Коли ви додаєте до гарячої води кристалічну сполуку, у воді вона розпадається на 
крихітні частинки. Ці частинки занадто малі, щоб їх побачити. Тоді рідину називають 
розчином порошку. Насправді це називається насиченим розчином, оскільки, якщо 
додати більше порошку, він більше не розчиниться. Вода повільно холоне і частина 
води випаровується. Тепер вода не може утримати всі частинки розчиненими і деякі з 
них починають знову з’єднуватися. До них приєднуються більше частинок і з часом 



групи частинок об’єднуються. Частинки організовано з’єднуються, утворюючи 
кристали, які ви бачите, з прямими краями та плоскими гранями. 
 
И. ЩО ТАКЕ КРИСТАЛІЧНЕ СХОДЖЕННЯ? 
Сходження кристалів відноситься до явища росту дрібних кристалічних пластинок 
навколо внутрішньої стінки прозорої ємності, під час процесу вирощування кристалів. 
Кристалічні пластинки утворюються тому, що рідина рухається вгору через крихітні 
проміжки між самими кристалами та між кристалами і прозорою ємністю (це рух 
називається капілярною дією), а потім, коли вода випаровується, це дозволяє 
кристалічним пластинкам рости. Якщо це відбувається, зверніться до інструкцій щодо 
вирішення проблеми в РОЗДІЛІ Д – Крок 5. 
 
І. ЦІКАВІ ФАКТИ 

• Кристал – це твердий об’єкт, що складається з частинок (іноді атомів, іноді іонів, 
а іноді – груп атомів, які називаються молекулами), які розташовані в чіткому 
порядку. Цей малюнок частинок повторюється знову і знову по всьому кристалу. 

• Кристали ростуть у семи основних формах, які називаються кристалічними 
системами. Кожна система має різний візерунок частинок. Кристалічні системи 
називаються кубічними, тетрагональними, гексагональними, моноклінними, 
триклінними, ромбічними та ромбоедричними. 

• Багато гірських порід складаються з кристалів різних мінералів. Поширені 
мінерали включають кварц, польовий шпат, рогову обманку і слюду. 

• Дорогоцінні камені, які виблискують у каблучках і намистах, наприклад 
діаманти, смарагди та рубіни, є кристалами. 

• Найбільшим алмазом, коли-небудь знайденим, був алмаз Куллінан, який 
викопали в Південній Африці в 1905 р. Він важив 621 г. 

• Дивовижні та красиві гігантські кристали ростуть у порожнинах всередині скель. 
Іноді їх виявляють люди, які досліджують печери. 

• Моноамонійний фосфат (порошок, який використовується в цьому наборі) є 
інгредієнтом деяких добрив, які використовуються на фермах. Він також 
використовується в деяких вогнегасниках. 

• Сіль, яку ви додаєте до їжі, складається з крихітних кристалів мінералу під 
назвою хлорид натрію. 




