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УРОК 10 

ТЕМА: «Хімічні препарати» 

 

МЕТА:  
- Розглянути види та функції інструментів для діагностики апаратної частини пк 

- Вивчити  особливості інструментів та пристосувань 

- Опанувати призначення інструменти для діагностики 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Загальні відомості 

 

Перш, ніж розпочинати чищення пристрою в домашніх умовах, вимкніть його та 

від’єднайте всі кабелі. Так ви будете певні у власній безпеці та захистите ПК від 

поломок. Далі треба діяти, виходячи зі ступеня забруднення. Часом вистачає простої 

сухої ганчірки, а інколи не обійтися без спеціальних засобів. 

Контакти відключити від джерела живлення. Продукт розпорошити на контакти і в 

залежності від рівня забруднення залишити приблизно на 5-10 хвилин. Видалити бруд 

серветкою, щіткою або стисненим повітрям. Підключати до джерела живлення через 

10 хвилин після завершення очищення. 

 Мікрофібра. Якщо ви бачите на улюбленому гаджеті просто товстий шар пилу – 

можливо, не все втрачено й через кілька хвилин він буде, як новенький. Берете суху 

ганчірку (а краще клаптик мікрофібри , який продається у будь-якому магазині 

техніки) і акуратно витираєте пристрій. Якщо воно падало або його корпус був не раз 

відкритий,  має сенс протерти все не тільки зовні, а й зсередини. 

Приділіть особливу увагу клавішам, внутрішнім портам, гнізду зарядки. Саме тут, як 

правило, накопичується більше всього бруду, від пилу до залишків їжі. 

 Стиснене повітря. Щоб дістатись до важкодоступних місць, використовується 

стиснене повітря. Ємність з ним можна купити в магазинах електроніки. Але будьте 

пильні: якщо в рекомендаціях виробника заборонено користуватись цим методом, 

краще не ризикувати. Іноді зустрічаються особливо тендітні деталі, які можуть не 

витримати такого навантаження та вийти з ладу. 



 

 Дистильована вода. Допоможе очистити смартфон від пилу, особливо вторинно, 

коли основний шар вже витертий, а глибший поки що не піддається. Просто налийте 

дистилят на ганчірку та витирайте свою техніку від плям. Але майте на увазі, що 

таким чином очистити набагато легше, ніж, наприклад, вузькі подряпини на лицьовій 

панелі та задній панелі. Терти та давити не потрібно, тільки легкі дотичні рухи. І, само 

собою, ніякого сушіння феном! Навіть хвилина висушування здатна навіки згубити 

ваші контакти. Адже в ньому повно деталей, які не виносять високих температур та 

миттєво виходять з ладу. Те саме стосується й сушіння в духовці, микрохвильовці та 

інших пристроях. 

Сушити можна лише природним шляхом. Як виняток, дозволяється мішечок з рисом 

чи силіконгелем. Від залишків води це допомагає на ура: просто покладіть його 

зверху, зайва сама вбереться. 

 

 Скотч. Якщо під рукою немає жодних чистящих засобів, а системник забитий пилом, 

можна використати звичайний скотч. Просто приклейте його до поверхні приладу та 

повільно зніміть. Бруд залишиться на скотчі. Часто користуватись цим засобом не 

рекомендується, ризикуєте пошкодити пристрій, але деколи – можна. 



 Спиртові серветки, спирт. Найпопулярніший в народі засіб дійсно ефективний при 

очищуванні. Змочуємо палички в спирт та протираємо усе, що виглядає брудним. Те 

саме стосується серветок. Але є нюанс: якщо регулярно протирати сенсорний екран 

спиртом, з часом його сенсор слабшає. Не зловживайте цим методом. 

Чого робити НЕ МОЖНА: 

 Використовувати мило, будь-які миючі засоби, шампуні; 

 Сушити будь-чим гарячим (фен, пічка, мікрохвильовка); 

 Терти звичайною тканиною або паперовими серветками.  

 Чистити прилад під напругою; 

 Заливати водою або замочувати деталі 

2. Чистка оперативної пам’яті 

Знімаємо оперативну пам’ять зкріплень, які розташовані по кожному боку.  

 

 
 

Контакти добре чистити гумкою. Купити його можна в будь-якому канцелярському 

магазині. Кладемо планку пам'яті на рівну поверхню і рухом гумки протираємо 

контакти. Потім перевертаємо планку пам'яті і проробляємо теж саме з іншого боку. 

 

 

Щіткою прибираємо залишки ластику. 

http://www.itgo.by/wp-content/uploads/2016/08/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C.jpg
http://www.itgo.by/wp-content/uploads/2016/08/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C.jpg


 
Тепер залишилося повернути планку пам'яті назад в слот і провести пуск комп'ютера. 

Якщо комп'ютер не включиться, то спробуйте переставити пам'ять в сусідній слот. У 

разі, якщо це не допоможе, то наступним етапом буде заміна пам'яті. Якщо і це не 

вирішить проблему, то ви спочатку йшли хибним шляхом і ваша проблема пов'язана з 

чимось іншим. 

 

3. Існує спирт для чищення системних плат 

Материнка вважається досить крихким і 

непростим механізмом, тому багато людей 

резонно побоюються за її збереження. Наслідком 

цього стала зросла потреба в спеціальних 

засобах. За словами виробника, вони чистять 

набагато ефективніше і ніяк не шкодять платі, 

тому варто застосовувати тільки їх. Деякі навіть 

заявляють, що винайшли спеціальний спирт для 

цього. 

Такий засіб дійсно є. І називається воно «ізопропіловий спирт». Старе перевірене 

часом ліки більш безпечно, ніж його етиловий аналог. Але купити його не так просто, 

до того ж, ціна просто вражає! 

4. Засоби для миття друкованих плат 

Бажаючі також можуть придбати особливі засоби з позначкою «clean» на упаковці. До 

складу подібних входить особливий технічний спирт, який відноситься до класу 

найпотужніших очищувальних засобів. Крім того, до їх складу також входять 

додаткові компоненти, що захищають плату від утворення іржі. 

 

http://www.itgo.by/wp-content/uploads/2016/08/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9.jpg


 

Купівля таких ― досить суперечливий і неоднозначний крок. Вирішити питання про 

придбання кожен повинен самостійно. 

4. Чи можна мити материнську плату? 

Деякі вважають, що головна друкована плата в 

комп’ютері безсмертна. Іншим пояснити те, що вони 

миють її в звичайній воді, не представляється 

можливим. Звичайно, після такого вже нічого 

працювати не буде ― контакти просто окислятся, що 

призведе до можливості короткого замикання. 

Але, незважаючи ні на що, помити плату можна. Але 

робити це необхідно з застосуванням дистильованої та очищеної води. Причому, 

необхідно дійсно розбиратися в пристрої плати і знати, що робиш. 

Один з досить популярних способів врятувати свій 

комп’ютер після залиття водою ― це помістити його 

в ультразвукову ванну. Цей метод дозволяє як 

почистити плату від пилу, так і висушити її після 

рідини, але проводити його можуть лише майстри. 

Намагатися провернути щось подібне у себе вдома 

небезпечно. 



Проводити процедуру корисно, особливо якщо у вас є фінансова можливість робити 

це. 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку, переглянути презентацію до уроку 

- Переглянуть відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=0VV3deKOwI0 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VV3deKOwI0

