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УРОК 101 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №25 

 

ТЕМА: «Розбирання, чистка і збирання мишки» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з розбирання і чистка мишки 

- Вивчити  порядок збирання мишки 

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

уважність 

 

Хід роботи: 

Комп'ютерна миша може вийти з ладу з різних причин. Найбільш поширені:  

 засмічення;  

 окислення металевих контактів;  

 поломка осі коліщатка;  

 пошкодження проводу. 

Щоб розібрати і відремонтувати миша, буде потрібно мінімальний набір інструментів:  

 набір викруток; 

 ножиці;  

 паяльник.  

Слід використовувати медичні рукавички, щоб в процесі ремонту не залишати жирні сліди 

пальців на платі або внутрішніх контактах. Для усунення засмічень потрібна спеціальна 

серветка. В крайньому випадку підійде і шматочок м'якої чистої тканини. Для очищення 

заборонено використовувати воду з миючими засобами або розчинники. Потрібно взяти 

звичайний спирт. Їм можна змочити ватний диск і протерти плату, коліщатко, корпус 

зсередини. Оптичний сенсор очищають зубочисткою з ватою, також змоченою в спирті. 
 

1. Як розібрати комп'ютерну мишку 

Для того, що б розібрати мишку для ремонту потрібно з нижньої її сторони відкрутити 

кріпильні гвинти. Зазвичай буває один, але можуть бути і декілька.  

Якщо візуально гвинтів не видно, то, швидше 

за все вони закриті етикеткою або заховані під 

підп'ятниками. Потрібно легенько натискати на 

етикетку по всій площі. Якщо, в якому, якому 

місці етикетка прогинаються у формі кола, 

значить, швидше за все, там і захований гвинт. 

У цієї мишки гвинт захований під етикеткою, 

яку довелося для розбирання мишки частково 

відклеїти. 

 

2. Як полагодити коліщатко мишки 

Вихід з ладу коліщатка досить поширена проблема. Якщо ви помітили, що колесо прокручує 

повзунок на екрані стрибками, то, найімовірніше, у мишки просто розбалакався механізм 



прокрутки. Щоб його полагодити, невеликими плоскогубцями притисніть металеві скоби, 

якими датчик кріпиться до пластикових елементів механізму. Важливо не перестаратися і не 

поламати деталі. Перевірте, як крутиться коліщатко після процедури. 

У разі коли коліщатко прокручується і ніяк не 

реагує на ваші дії, швидше за все, відламалася 

частина його осі. За допомогою 

канцелярської скріпки можна спорудити нове 

кріплення. Скріпку розпряміть, зігніть навпіл, 

скрутіть. Відміряйте вийшла деталь по 

довжині відламаною частини, додавши 1-2 

мм, відкусите зайве кусачками. Тепер 

залишилося тільки розжарити до червоного 

запальничкою край нової осі і притиснути 

його до місця відламаною. Після того як 

матеріал затвердіє, поставте коліщатко на 

місце і перевірте, як воно прокручується. 

  

При розбиранні та ремонті мишки потрібно стежити за тим, щоб не допускати торкання 

рук до поверхонь оптичної призми та інших елементів оптики. Якщо випадково 

доторкнулися і на поверхні залишилися потожіровиесліди, то потрібно їх обов'язково 

видалити просоченої спеціальним складом серветкою для протирання оптичних деталей. Ні 

в якому разі не допускається застосування для очищення, яких або розчинників. Якщо 

спеціальної серветки немає під рукою, то просто зітріть сліди бруду м'якою чистою 

тканиною. 

3. Як відремонтувати перетершійся провід мишки 

Якщо при роботі мишкою курсор почав мимовільно переміщається, перестрибувати в будь-

яке місце монітора або зависати, то з більшою вірогідністю можна стверджувати про 

порушення цілісності проводу в місці виходу з корпусу мишки. Перевірити це легко, 

потрібно притиснути провід до корпусу мишки і якщо тимчасово працездатність 

відновлюється, значити точно справа в проводі. 

  
Якщо при огляді проводу в місці виходу з корпусу комп'ютерної мишки виявлено фізичне 

його пошкодження, то причина непрацездатності мишки очевидна. Ось приклад такого 

ушкодження. На фото видно, що подвійна зовнішня оболонка дроти пошкоджена, і деякі 

провідники виду мішура перетерті, таку мишку потрібно ремонтувати. 

 



При наявності навичок пайки паяльником, комп'ютерну мишку з перетертим проводом не 

складно відремонтувати, подвоївши її термін служби. Ремонт полягає у видаленні 

ушкодженої ділянки проводу та запаювання, знову підготовлених решт уцілілої частини 

провідників у друковану плату. 

 

4. Як відремонтувати перетершійся провід мишки пайкою 

Провід, що з'єднує комп'ютерну мишку з роз'ємом, буває двох видів - виконаний з 

звичайного тонкого многожильного мідного дроту й проведення типу мішура. Провід типу 

мішура більш еластичний, тому має високу стійкість при вигинах і служить довше. 

Входячи в корпус мишки, провід проходить вздовж і з'єднується з друкованою платою 

мишки. Зустрічаються два види з'єднань, роз'ємне з'єднання або запрессовкой в колодку, яка 

упаюється в плату комп'ютерної мишки. На фото випаяв з друкованої плати колодка з 

запресованими в неї провідниками. 

 
В незалежності від способу з'єднання проводів з друкованою платою мишки, що б знати як 

запаяти при ремонті, потрібно сфотографувати або замалювати, який колір проводу куди 

підключений. Потім випаять з плати роз'єм (краще не роз'єднувати, так легше випоювати) 

або колодку. Міжнародного стандарту колірної схеми проводів для мишок немає, і кожен 

виробник кольору проводів вибирає на свій розсуд. Мені доводилося ремонтувати багато 

комп'ютерних мишок і скрізь дроти від одних і тих же висновків роз'ємів йшли різних 

кольорів. Очевидно, це пов'язано з тим, що мишка вважається витратним матеріалом, і 

ремонт її після закінчення гарантійного терміну виробники не передбачають. 

Після випайки старих проводів з друкованої плати мишки, необхідно звільнити отвори від 

припою для запаювання нових проводів. Цю роботу легко виконати за допомогою 

зубочистки або гостро заточеним сірники. Досить розігріти припій у місці знаходження 

отвори з боку друкованих провідників плати і вставити в нього вістря зубочистки, прибрати 

паяльник, і коли припій застигне зубочистку вийняти. Отвір буде вільним для установки в 

нього провідника. 

 
Для підготовки проводів до монтажу необхідно відрізати виходить з корпусу мишки 

прийшла в непридатність шматок дроту завдовжки 15-20 мм. Зняти з проводів ізоляцію і 



пролудіть кінці провідників припоєм. Лудити дроти потрібно поклавши їх на дерев'яну 

підставку, обертаючи при цьому в одному напрямку, що б облуженние кінчики проводів 

вийшли круглої форми. Інакше їх буде неможливо вставити в отвори друкованої плати 

комп'ютерної мишки. 

Вставити в друковану плату мишки дроти, відповідно замалювати колірній схемі і запаяти 

паяльником. 

 
Провід типу мішура, залудити за допомогою звичайного каніфольного флюсу не вийде, так 

як провідники-стрічки мішури покриті шаром ізоляційного лаку. Кислотний флюс 

використовувати не можна, так як він оживляти внутрішню нитку дроту мішура і з часом 

зруйнує провідники. Кращим флюсом в даному випадку є таблетка аспірину. 

 
 

Залишається вставити підготовлені провідники мішура у звільнені від припою отвори 

друкованої плати комп'ютерної мишки і запаяти припоєм. 

 
Іноді зустрічаються мишки, в яких друкована плата двостороння з отворами для проводів 

дуже маленького діаметру, і звільнити їх від припою дуже складно. У такому випадку можна 

просто припаяти провідники до контактних площадок. Так як фізичне навантаження на 

проведення не прикладається, з'єднання вийде досить надійним. 

 



Тепер можна встановити друковану плату в нижнє підставу корпусу мишки і закріпити її 

гвинтом, укласти провід і закрити верхньою кришкою з кнопками. При установці кришки з 

кнопками потрібно простежити, що б провід не потрапив під штовхачі кнопок, не торкався 

інших рухомих деталей і не потрапив між сполучаються виступу корпусу. Перед складанням 

мишки обов'язково видаліть пил і волосинки, яких за тривалий термін експлуатації мишки 

набивається через щілину між коліщатком і корпусом досить багато. Ремонт закінчений і 

комп'ютерна мишка знову готова до роботи. 

5. Як відремонтувати перетершійся провід мишки скруткою 

Надійніше, ніж пайкою провід мишки не відремонтувати, але не всі вміють паяти, а якщо й 

уміють, то не завжди є під рукою паяльник. З успіхом відновити роботу мишки можна і без 

паяльника, скруткою проводів. Розбирається мишка і вирізається ділянка перетершегося 

дроти. 

 
Далі, з невеликим натисканням лезом ножа розрізається зовнішня ізоляція обох кінців дротів 

уздовж на 5-6 см. Акуратно витягуються провідники з розрізаної оболонки дроти. Оболонка 

дроту не обрізається, вона ще послужить. 

  
Підганяється довжина провідників таким чином, що б при скрутці місця скручування були 

зрушені відносно один дуга на 8 мм і зачищаються кінці провідників від ізоляції на довжину 

5-8 мм. 

Кінці провідників однакового кольору щільно скручуються один з одним. 

  
Отримані скрутки загинаються уздовж провідників, і провідники заправляються в одну з 

раніше розрізнених оболонок дроти. При заправці потрібно звернути увагу, що б скрутки ні 

торкалися одне одного. 

Далі на отримане з'єднання накладається розрізана уздовж друга частина ізоляції проводу. 

 



Пару витків ізоляції виключать випадковий дотик скруток до деталей на платі мишки і 

додадуть з'єднанню достатню механічну міцність. 

 
Залишилося вставити роз'єм дроти у відповідну частину на друкованій платі мишки і укласти 

провід в корпусі. 

 

 

 

Завдання:  

- Виконайте роботи описані в роботі у завданнях  

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаного  завдання, а також оформіть висновок  

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


