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Група: 13 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 13 

Лабораторна робота № 2 

ТЕМА: «Заміна процесора.» 

 

МЕТА:  

- Вивчити етапи встановлення процесора на метеринську плату 

- Опанувати основні відомості про заміну процесора 

- Розвити навички роботи з заміни процесора 

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

Етап 1: Зняття старих комплектуючих 

Для того, щоб дістатися до процесора, потрібно спершу зняти інші деталі: вентилятор і 

радіатор. Найчастіше їх знімають разом, але буває, що доводиться витягати їх окремо.  

Дотримуйтесь даної інструкції: 

1. Від'єднайте кулер, якщо такий є в конструкції. Кріплення 

кулера до радіатора, як правило, здійснюється за допомогою 

спеціальних болтів, які необхідно відкрутити. Також кулер 

може кріпитися за допомогою спеціальних, пластикових 

заклепок, що полегшить процес зняття, тому що вам потрібно 

просто отщёлкнуть їх. Часто кулери йдуть разом з радіатором 

і від'єднувати їх один від одного не обов'язково, якщо це ваш 

випадок, то можете пропустити цей крок. 

 

2. Аналогічно знімаємо радіатор. Будьте обережні при знятті 

габаритних радіаторів, тому що ви випадково можете 

пошкодити будь-якої елемент материнської плати. 

 

3. З старого процесора видаляється шар термопасти. Видалити її 

можна за допомогою ватної палички, змоченої в спирті. Ні в 

якому разі не відскрібати пасту нігтями або іншими схожими 

предметами, тому що можете пошкодити оболонку старого 

процесора і / або місце для кріплення. 

 



4. Тепер необхідно зняти сам процесор, який кріпиться на 

спеціальний пластиковий важіль або екран. Акуратно 

відведіть їх, щоб витягти процесор. 

 

5. На процесорі в кутку відзначений трикутний ключ 

золотого кольору. При установці він повинен співпасти з 

таким же ключем на материнській платі. Крім цього присутні 

спеціальні прорізи, тому ви не зможете встановити 

процесора неправильно. Головне не докладати занадто 

велике навантаження, інакше погнуться ніжки і 

комплектуючий не працюватиме. Після установки закрийте 

кришку, помістивши гак в спеціальний паз. Не бійтеся трохи 

сильніше натиснути, якщо не виходить довести до кінця 

кришку. 

 

6. Нанесіть термопасту тільки в тому випадку, 

якщо кулер був куплений окремо, оскільки в 

боксових варіантах вона вже нанесена на кулер і 

буде розподілена по процесору під час установки 

охолодження. 

 

7. Зараз краще помістити материнську плату в 

корпус, після чого встановити всі інші 

комплектуючі, а в останню чергу прикріпити 

кулер, щоб не заважала оперативна пам'ять або відеокарта. На материнській платі є 

спеціальні роз'єми для кулера. Не забудьте після цього 

підключити відповідне живлення  вентилятора. 

 

На цьому процес установки процесора на материнську 

плату закінчено. Як бачите, в цьому немає нічого 

складного, головне все робити акуратно, уважно, тоді 

все пройде успішно. Ще раз повторимося, що з 

комплектуючими потрібно звертатися максимально 

обережно, особливо з процесорами від Intel, оскільки 

ніжки у них кволі, і недосвідчені користувачі гнуть їх 

під час установки через неправильні дій. 

 

8. Оформіть звіт до лабораторної роботи  

 

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

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net

