
Дата: 25.11.2020 

Група: 13 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 12 

Лабораторна робота № 3 

ТЕМА: «Технічне обслуговування системи охолодження процесора.» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основи вибору та встановлення кулеру на процесор 

- Опанувати основні відомості про нанесення термопасти 

- Розвити навички роботи з заміни кулера 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

1. Загальні дані  

Сьогодні є кілька видів кольорів, які кріпляться і знімаються по-різному. Ось їх 

список:  

 На шурупні кріпленні. Кулер кріпиться 

безпосередньо до радіатора за допомогою 

невеликих шурупів. Для демонтажу потрібна 

викрутка з невеликим перетином. (мал.1) 

 За допомогою спеціальної засувки на корпусі 

радіатора. При даному способі кріплення кулер 

зняти найпростіше, тому що потрібно просто 

відсунути заклепки. (мал.2) 

 За допомогою спеціальної конструкції - паза. 

Знімається за допомогою зсуву спеціального 

важеля. У деяких випадках для маніпуляції з 

важелем потрібна спеціальна викрутка або 

скріпка (остання, як правило, йде в комплекті з 

кулером). (мал.3) 
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Залежно від типу кріплення, вам може знадобиться викрутка з потрібним перетином. 

Деякі кулера йдуть спаяними разом з радіаторами, отже, від'єднувати тоді доведеться 

радіатор. Перед роботою з комплектуючими ПК необхідно відключити його від 

мережі, а якщо у вас ноутбук, то додатково потрібно витягти акумулятор.  

2. Технічне обслуговування 

1. Розміщуємо системний блок в горизонтальне положення, щоб уникнути випадкове 

«випадання» з материнської карти комплектуючих.  

2. Тепер необхідно очистити «нутрощі» від пилу і бруду. Використовуйте для цього не 

жорстку кисть і суху ганчірку (серветки). Якщо використовуєте пилосос, але тільки на 

найнижчих потужностях (що теж не рекомендується). Мал.4

 

 

3. Виконайте ці кроки для зняття кулера:  

 В якості першого кроку потрібно від'єднати провід живлення від кулера. Щоб 

від'єднати його акуратно витягніть провід з роз'єму (провід буде один). У деяких 

моделях його немає, тому що харчування надходить через гніздо, в яке ставиться 

радіатор і кулер. У цьому випадку даний крок можна пропустити.  

 Тепер знімаємо сам кулер. Відкрутіть болтики за допомогою викрутки і складіть 

їх куди-небудь. Відкрутивши їх, ви зможете одним рухом демонтувати 

вентилятор. Мал.5 

 Якщо у вас він кріпиться за допомогою заклепок або важеля, то просто відсуньте 

важіль або закріпку і в цей час витягніть кулер. У випадку з важелем іноді 

доводиться використовувати спеціальну скріпку, яка повинна йти в комплекті.  

Мал.4 



 

Якщо ж кулер спаяний разом з радіатором, то виконайте все те ж саме, але тільки з 

радіатором. Якщо ви не можете його від'єднати, то є ризик того, що термопаста внизу 

засохла. Щоб витягнути радіатор доведеться її розігріти. Для цих цілей можна 

використовувати звичайний фен.  

4. Лопасті вентилятора зручно очищати ватною паличкою, попередньо змоченою в 

спирті. У разі, коли вентилятор давно не очищався, буває, що пил перетворюється 

тверду кірку. Не бійтеся використовувати помірну силу, щоб від неї позбутися - 

навряд чи ви зможете нашкодити вентилятору. Крильчатку не обов'язково виймати з 

гнізда, але сам вентилятор зняти доведеться. 

5. Перед встановленням кулера процесор буде потрібно заздалегідь змастити 

термопастою. Якщо на ньому вже є шар пасти, то видаліть його за допомогою ватної 

палички або диска, змочених у спирті і нанесіть новий шар термопасти. Деякі 

виробники кулерів кладуть термопасту в комплекті з кулером. Якщо така паста є, то 

наносите її, якщо немає, то купіть її самостійно. Не потрібно економити на цьому 

пункті, краще купіть тюбик якісної термопасти, де буде ще спеціальна пензлик для 

нанесення. Дорога термопаста тримається довше і забезпечує більш якісне 

охолодження процесора. 

Дотримуйтесь цих кроків при нанесенні:  

1. Для початку нанесіть одну невелику краплю пасти в центральну частину 

процесора. Мал.6 

2. Тепер рівномірно розмажте її по всій поверхні процесора за допомогою 

спеціального пензлика, яка йде в комплекті. Якщо пензлика немає, то можна 

використовувати стару пластикову картку, стару Сімка, пензлик від лаку для нігтів або 

надіти на руку гумову рукавичку і за допомогою пальця розмазати краплю.  

 3. Якщо однієї краплі не вистачило, то капніть ще раз і повторіть дії попереднього 

пункту.  

4. Якщо паста потрапила за межі процесора, то акуратно видаліть її за допомогою 

ватних паличок або сухих серветок. Бажано, щоб за межами процесора не було пасти, 

тому що це може погіршити роботу комп'ютера. 

Мал.5 



 

Коли роботи будуть закінчені, через 20-30 хвилин зберіть апарат до вихідного стану.  

6. Охолодження для роботи необхідне живлення, тому потрібно підключити дроти. На 

материнці знайдіть роз'єм з підписом «CPU_FAN» і виконайте підключення. Перед 

цим розташуйте провід зручно, щоб його не чіпляли лопаті під час роботи.  Мал.7

 

 

Також рекомендується перевірити температуру процесора.  

Завдання: 

1. Проведіть роботи, які описані в роботі 

2. Опишіть алгоритми проведених робіт у звіті до роботи 

3. Оформіть висновок 

 

 

Домашнє завдання: Підготувати презентацію по матеріалу уроку та вислати на e-mail  

2573562@ukr.net 

Мал.6 

Мал.7 
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