
КidzLaЬs�- Diving Submarlne 
Набір для досліджень підводний човен 

Інструкція
Відкрийте верхню кришку підводного човна. Заповніть камеру собою (в 
комплект не входить). Обережно постукайте підводним човном по твердій 
поверхні, щоб перевірити, чи камера наполовину заповнена. 2. Закрийте 
кришку та видаліть надлишки соди. 3. Занурте підводний човен у воду і 
струсіть його на кілька разів. Не використовуйте цей продукт в акваріумі. 4. 
Відпустіть підводний човен і дивіться, як він пірнає і знову спливає на 
поверхню знову і знову. Поповніть камеру для повторних занурень. Якщо 
ваш підводний човен не пірнає, очистіть камеру і знову заповніть її 
наполовину содою. Якщо він знову спливає, але продовжує рухатися вгору і 
вниз на дні есмності, ймовірно, що камера, занадто заповнена содою. 
Видаліть трохи соди та спробуйте ще раз.
Як це працює?
Підводний човен тоне природним чином, оскільки він важчий за воду. Однак, 
коли вода потрапляє в контакт з содою, виділяється вуглекислий газ, який 
змушує підводний човен виходити на поверхню. Коли весь діоксид вуглецю 
від однієї реакції буде вивільнений з підводного човна (ви побачите 
бульбашки, що виходять з підводного човна), підводний човен знову 
«пірнає». Цей процес буде повторюватися, доки кількість соди не 
зменшиться до рівня, коли об’єм утвореного двоокису вуглецю недостатньо 
для того, щоб знову підняти підводний човен, доки камера не буде знову 
заповнена.
Ти знав?
Підводні човни – це, як правило, великі судна з великою кількістю членів 
екіпажу.
Деякі підводні човни можуть залишатися під водою кілька місяців.
Підводні човни використовуються військовими як частина військово-
морських сил або в інших областях, таких як морські дослідження, підводні 
дослідження та рятувальні місії.
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