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Η θερμότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των υπολογιστών. Η σκόνη που 
μαζεύεται με τον καιρό στο εσωτερικό ενός PC, όχι μόνο θερμαίνει επιπλέον τα 
ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να κολλήσει και τους ανεμιστήρες, με καταστροφικά 
αποτελέσματα για τον εξοπλισμό. Δείτε στον οδηγό μας πώς γίνεται ο 
καθαρισμός υπολογιστή από σκόνη, ώστε να αποφευχθούν τα παραπάνω 
προβλήματα. 

Πότε και γιατί να καθαρίσουμε τον υπολογιστή 

Όταν κάτι δεν το χρησιμοποιούμε, λέμε πως το έχουμε και “μαζεύει σκόνη”. 
Στον υπολογιστή, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Όσο περισσότερο τον 
χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερη σκόνη μαζεύει. 

 

Άμα καπνίζουμε κιόλας στον χώρο του υπολογιστή, θα έχουμε πρόβλημα. Ο 
καπνός που εκπνέουμε, περιέχει έλαια. Αυτά τα έλαια ανακατεύονται με τη 
σκόνη, και την κάνουν να κολλάει σαν βδέλλα. Με άλλα λόγια, δεν θα φεύγει με 
ένα απλό φύσημα. 

Τα πιο ακριβά κουτιά συνήθως έχουν φίλτρα για τη σκόνη μπροστά από τους 
ανεμιστήρες. Τα φίλτρα σίγουρα θα εμποδίσουν ένα μεγάλο μέρος της σκόνης 
απ’ το να εισέλθει στο κουτί μας. 

Και πάλι, όμως, χρειάζεται να καθαρίζουμε εσωτερικά το κουτί τουλάχιστον μία 
φορά τον χρόνο. Και φυσικά, επιβάλλεται να καθαρίζουμε και τα φίλτρα, ώστε 
να μην βουλώσουν. 

Ιδανικά, θα πρέπει να καθαρίζουμε το κουτί μία φορά το εξάμηνο. Αν 
μπορούμε και μία φορά το τρίμηνο, ακόμα καλύτερα. 
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Εξοπλισμός 

Το μόνο εργαλείο που χρειάζεται ο καθαρισμός υπολογιστή, είναι ένας  

Ηλεκτρικός φυσητήρας. Blower, φυσερό, πώς το λένε. 

 

Ένας απλός φυσητήρας θα μας κοστίσει περίπου 20€ - ίσως και λιγότερο αν 
βρούμε κάποια προσφορά - και το πιθανότερο είναι να αντέξει μια ζωή. 

Ό,τι κι αν κάνετε, μην χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σας σκούπα για να 
ρουφήξει τη σκόνη. Η σκούπα είναι πιθανό να δημιουργήσει στατικό 
ηλεκτρισμό. Και όλοι ξέρουμε τι κάνει ο στατικός ηλεκτρισμός σε έναν 
υπολογιστή. 

Προετοιμάζοντας το κουτί 

Αφού προμηθευτούμε κάποιο φυσερό, μπορεί να ξεκινήσει ο καθαρισμός 
υπολογιστή. 

Για αρχή, θα πρέπει να κλείσουμε τον υπολογιστή μας εντελώς. Καλό είναι να 
κλείσουμε και τον διακόπτη του τροφοδοτικού. 

 

Έπειτα, πατάμε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί power, ώστε να αδειάσουν 
πλήρως οι πυκνωτές. 
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Στη συνέχεια, αφαιρούμε όλα τα καλώδια από το πίσω μέρος του υπολογιστή. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθαρισμός υπολογιστή δεν μπορεί να γίνει μέσα στο 
σπίτι. 
Έτσι, θα πρέπει να μεταφέρουμε προσεκτικά το κουτί σε κάποιον εξωτερικό 
χώρο, όπως στο μπαλκόνι ή στην αυλή. 
Η πλειοψηφία των κουτιών διαθέτει δύο βίδες στο πίσω μέρος. Αφαιρώντας τες, 
μπορούμε να τραβήξουμε το πλαϊνό προς τα πίσω. 

 

Βουτιά στο εσωτερικό 

Με το κουτί σε εξωτερικό χώρο και τον φυσητήρα στο χέρι, ξεκινάμε να 
καθαρίζουμε το εσωτερικό του PC μας. 

 
Όταν καθαρίζουμε ανεμιστήρες, φροντίζουμε να τους κρατάμε με το δάχτυλό 
μας, ώστε να εμποδίσουμε την περιστροφή τους. Ορισμένοι ανεμιστήρες 
μπορεί να ραγίσουν αν περιστραφούν με υπερβολική ταχύτητα. 

Αυτός ο κανόνας ισχύει και για τους ανεμιστήρες του επεξεργαστή και της 
κάρτας γραφικών. 
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Επίμονη σκόνη 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, αν καπνίζουμε στον χώρο του υπολογιστή, τότε 
η σκόνη θα έχει κολλήσει επάνω στα εξαρτήματά μας. Ειδικά στους 
ανεμιστήρες, ένα απλό φύσημα δεν θα αρκεί για να αφαιρεθεί όλη. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορούμε να αφαιρέσουμε τους ανεμιστήρες από το 
κουτί, και να χρησιμοποιήσουμε ένα λεπτό πινέλο για να τινάξουμε τη σκόνη. 

 
Αν δεν διαθέτουμε πινέλο, μία παλιά οδοντόβουρτσα θα κάνει τη δουλειά. 
Σαφώς, δεν χρησιμοποιούμε νερό ή άλλα υγρά. Και προφανώς, ούτε 
οδοντόκρεμα. 
 
Σας προτείνω τον εξής Blower, που αγοράσαμε και για το σχολείο. 

 
 
Πηγή : https://www.pcsteps.gr/ 


