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ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 
 

 
Υλικά: 
§ λεπτά οστά από κοτόπουλο 

§ οξικό οξύ ή υδροχλωρικό οξύ 
§ ποτήρι ζέσεως 

 
Σκοπός: 
1.Να παρατηρήσουν την υφή των οστών πριν και μετά την επίδραση οξέος. 

2.Να αντιληφθούν σε ποιόν παράγοντα οφείλεται η σκληρότητα των οστών και 
πως γίνονται τα οστά με την απομάκρυνσή του. 

3. Να κατανοήσουν τη σημασία του ασβεστίου στην καλή κατάσταση των οστών. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΟ 

 

 Πλένουμε καλά τα λεπτά οστά κοτόπουλου. 

 Γεμίζουμε με οξικό οξύ (ξύδι) ένα ποτήρι ζέσεως και τοποθετούμε μέσα τα οστά 
έτσι ώστε να είναι ολόκληρα βυθισμένα στο οξύ. 

 Αφήνουμε τα οστά στο οξύ για τρία ή τέσσερα εικοσιτετράωρα. Στη συνέχεια τα 
ξεπλένουμε και τα παρατηρούμε. 

 

 
 
Εξήγηση: 
  

 Τα οστά αποτελούνται από νερό, πρωτεΐνες και άλατα μετάλλων. 
     Η σκληρότητα και η συμπιεστική αντοχή των οστών οφείλονται στα άλατα που  

περιέχουν (φωσφορικό ασβέστιο και ανθρακικά άλατα ασβεστίου). Τα οστά 
μαλακώνουν από τη στιγμή που αρχίζουν  να χάνουν ασβέστιο, γεγονός που 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή φτωχής σε ασβέστιο διατροφής.  
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 Το οξικό οξύ αντιδρά με το ανθρακικό ασβέστιο με αποτέλεσμα να παράγεται 

διοξείδιο του άνθρακα. 
 

 Παρατηρούμε ότι τα μαλακά οστά που προκύπτουν μετά την παραμονή στο οξύ 

εμφανίζουν ελαστικότητα. Το κολαγόνο που περιέχουν τους προσφέρει ευκαμψία 
και αντοχή στις έλξεις. 

 
ΤΣΑΗ ΚΕΛΤΥΟΤ ΑΤΓΩΝ 

 
Διαδικασία  
 

 Βράζουμε καλά ένα αυγό. 

 Γεμίζουμε με οξικό οξύ (ξύδι) ένα ποτήρι ζέσεως και τοποθετούμε μέσα το αυγό 

έτσι ώστε να είναι ολόκληρο βυθισμένο στο οξύ. 

 Αφήνουμε να δράσει το οξύ για ένα εικοσιτετράωρο. Στη συνέχεια το 

ξεπλένουμε και το παρατηρούμε. 

 Παρατηρούμε φυσαλίδες να παράγονται γύρω από την επιφάνεια του αυγού οι 

οποίες αυξάνονται με το χρόνο. 

 

 
 

 
Εξήγηση: 

 

 

 Πρόκειται για φυσαλίδες διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την 

αντίδραση του οξικού οξέος με το ανθρακικό ασβέστιο του κελύφους του αυγού. 

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή διοξειδίου. 

 

 Το αυγό έχει μείνει με την μεμβράνη και είναι μαλακό  λόγω της 

απομάκρυνσης του ασβεστίου. 
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Φύλλο Εργασίας 
 
ΟΝΟΜΑ: 

ΤΑΞΗ: 
 

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟ ΣΟΤ 
 

 

1. Τα οστά αποτελούνται από ………………….., ………………… και 

……………………. 

 

2. Τι παρατηρείς μετά την παραμονή των οστών μέσα σε οξύ;  Τα οστά έχουν 

χάσει την …………………………………….. 

 

3. Ποιο συστατικό των οστών πιστεύεις ότι αντέδρασε με το 

οξύ;……………………………. 

 

4. Επομένως σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σου η χαρακτηριστική ιδιότητα  

…………………….. των οστών που χάθηκε οφείλεται……………………………….. 

 

5. Οι φυσαλίδες που παρατηρείς στην επιφάνεια του κελύφους του αυγού 

είναι………………………………………. Και προέρχονται ……………………………… 

 

6. Τι επιπτώσεις νομίζεις ότι θα έχει στα οστά του σκελετού σου η ελλιπής 

πρόσληψη ασβεστίου από τις τροφές που επιλέγεις; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

  

 
 

 
 


