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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

و  یلیکونس یرپد و خم
آن به همراه  یکاربردها

یراه حل مشکالت حرارت  

ی ی نت ران قصد داریم شما رو با واژهامروز در مجله
سیلیکون آشنا کنیم. اغلب کاربران کامپیوتر با این واژه 

ی این ماده در کیس دونن وظیفهآشنا هستن و می
چیه. در این مقاله قصد داریم عالوه بر خمیر و پد 

های این مواد رو موارد استفاده و ویژگی سیلیکون،
طور کلی در این مبحث تمامی م. بهباهم بررسی کنی

ی سیلیکون پاسخ داده سواالت شما راجع به واژه
 .میشه، با ما همراه باشین

 

https://netran.net/mag/cpu-silicon/
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 های آنآشنایی با انواع سیلیکون و ویژگی

 

امپیوتری قطعات زیادی روی مادربرد قرار دارن که با روشن در یک سیستم ک

کنن. این گرما غالبا از طرف سی پی یو شدن کامپیوتر، شروع به تولید گرما می

ه و بره؛ اما پردازندو کارت گرافیک تولید میشه و دمای کلی سیستم رو باال می

یر عات نظکارت گرافیک تنها عوامل تولید حرارت در کیس نیستن و سایر قط

 .و... هم در تولید گرما نقش بسزایی دارن  Chokeها، ها، خازنسلف

 

ی هیت سینک )نوعی فن که برای انتقال این گرما به خارج از کیس، از قطعه

کنه( استفاده گیره و گرمای انتقالی رو خارج میروی قطعه مورد نظر قرار می

گیره، فاده قرار میی هیت سینک در موارد مختلفی مورد استمیشه. قطعه

برای مثال ممکنه روی سی پی یو، کارت گرافیک و... نصب بشه. بعد از قرار 

جایی و ی مورد نظر، مقداری فاصله برای جابهگرفتن هیت سینک روی قطعه
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حرکت بهتر هیت سینک هنگام باز و بسته کردن وجود داره. نقش و کاربرد 

فاصله رو پوشش میده. اگه به سیلیکون در این قسمت به کار میاد و این 

روش  مسئله خنگ نگه داشتن قطعات کیس اهمیت میدین حتما مقاله ی

 .رو مطالعه کنید های خنک سازی کیس

 

 خوبیای استفاده بشه که گرما رو بهبرای پر کردن این فاصله باید از ماده

تونه خوبی منتقل نشه، هیت سینک نمیمنتقل کنه چراکه اگر گرما به

خوبی انجام بده. در نتیجه حرارت تولیدشده از قطعات ی خودش رو بهوظیفه

کیس میشه. این حرارت اگر در  خارج نمیشه و موجب باال رفتن دمای

https://netran.net/mag/cooling-computer/
https://netran.net/mag/cooling-computer/
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علت و خاموش و مدت ادامه داشته باشه، شما با ریستارت شدن بیطوالنی

ی های مکرر مواجه میشین و در برخی موارد ممکنه قطعهروشن شدن

  .زاری شما برای همیشه از کار بیفتهافسخت

 ز قطعاتی گرما ادهندهی سیلیکون، انتقالتا به اینجا متوجه شدیم که ماده

ی سیلیکونی رو بررسی هاست اما در ادامه دو مدل مادهکنندهبه خنک

طور کلی از دو ی مشخصی رو بر عهده دارن. بهکنیم که هرکدوم وظیفهمی

نوع پد سیلیکون و خمیر سیلیکون در قطعات کامپیوتری استفاده میشه که 

 .هرکدوم برای کاربردهای خاصی استفاده میشن
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 هایی دارند؟خمیر و پد سیلیکون چه تفاوت

 

جنس خمیر و پد مورد نظر از سیلیکون هست و تنها تفاوت این دو مدل 

ی بین سیلیکون در مکان استفاده مشخص میشه. در برخی موارد فاصله

سینک و چیپ موردنظر کمتر از حد معمول بوده و لزوما از خمیر هیت 

ی بین هیت سینک و چیپ زیاد و سیلیکون استفاده میشه. حاال اگر فاصله

ی معمولی باشه، بهتره که از پدهای سیلیکونی استفاده بشه، از اندازه بیش

 های مختلفی که دارن،پذیری و ضخامتچراکه با توجه به قابلیت انعطاف

ی بهتری باشن. پدهای دهندهتونن نسبت به خمیر سیلیکونی انتقالمی

های مختلفی ها و ضخامتهای مختلف، در اندازهسیلیکونی با توجه به مدل

 .ی قطعات قرار بگیرینتونن روی همهتولیدشده و می

 

این قابلیت در خمیر سیلیکونی وجود نداره، چراکه خمیر سیلیکونی بعد از 

ها، موجب اختالل در ها و چوکروی برخی از قطعات مثل خازن قرار گرفتن
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ها میشه. درنتیجه برای استفاده از سیلیکون روی برخی از قطعات عملکرد اون

باید به این نکات دقت کرد و در حد امکان از پدهای سیلیکونی استفاده کرد. 

ین از تری دارن. همچنی راحتتر و استفادهپدهای سیلیکونی قیمت مناسب

یک پد سیلیکون برخالف خمیر سیلیکون، میشه برای دفعات مکرر استفاده 

ی مهم رو در نظر داشته باشین، که هرکدام از کرد؛ اما الزمه که این نکته

قطعات شما از طریق خمیر سیلیکون به هیت سینک متصل شده بود، باید 

طورکلی برای همیشه در اون قسمت از خمیر سیلیکون استفاده بشه. به

هنگام باز کردن هیت سینک هر نوع سیلیکونی )پد یا خمیر( که روی قطعه 

قرارگرفته بود، باید هنگام بسته شدن هیت سینک دوباره روی اون قطعه قرار 

 .بگیره
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که در ها رواج داره درصورتیی سیلیکون در بین کاربران و فروشندهواژه

 Thermal کون( رو با عنوانهای گرما )در اینجا سیلیدهندهتکنولوژی انتقال

Interface Material طور که باالتر گفته شد، برای انتقال گرما شناسن. همونمی

ها باید از سیلیکون استفاده بشه. برخی های مادربرد به هیت سینکاز چیپ

کاربرها با یک تصور غلط هنگام استفاده از پد یا خمیر سیلیکون، سعی 

از سیلیکون رو استفاده کنن چراکه معتقدن هرچه کنن مقدار بسیار زیادی می

 .بیشتر سیلیکون استفاده کنن، انتقال گرما بهتر انجام میشه
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از حد، هیچ تاثیری روی انتقال گرما نداشته و  ی بیشکه استفاده در صورتی

این باور، یک حرکت اشتباه و پرهزینه برای کاربرهاست. برای اتصال مناسب و 

ی نسبتا نازک از خمیر الیهطبیعی هیت سینک به چیپ، شما باید یک

ر از د. اگسیلیکون رو روی چیپ قرار بدین و سپس هیت سینک رو نصب کنی

ها، از هجویی در هزینکنید توصیه میشه برای صرفهپد سیلیکونی استفاده می

همون پد قبلی برای بستن هیت سینک استفاده کنید؛ اما اگر به هر دلیلی 

قصد تعویض پد سیلیکونی رو داشتین، باید پد جدید دقیقا مشابه پد 

 .شده )پد قبلی( باشهاستفاده
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 چگونه بهترین نوع خمیر سیلیکون را انتخاب کنم؟

 

های سازنده تولید های مختلفی توسط شرکتخمیرهای سیلیکون با عنوان

میشن که هرکدوم با توجه به نوع کارایی، استفاده میشن. در حال حاضر 

ای، سیلیکونی و سرامیکی )سفید( تولید یرهای سیلیکون در سه نوع نقرهخم

ای شده و استفاده میشن. در بین این سه نوع خمیر، خمیرهای نقراه

تر صرفهبهبیشترین فروش رو به خودشون اختصاص دادن چراکه مقرون
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 کار گرفته میشه، نسبت بهها فلز بههستن و با توجه به اینکه در ساخت اون

سایر خمیرها رسانایی بهتری دارن. این رسانایی باال ممکنه برای کاربران 

معایبی رو هم به دنبال داشته باشه؛ چراکه با باال رفتن رسانایی مادربرد، 

مدت فرسوده بشن. برای ممکنه سایر قطعات دچار اتصالی شده و در طوالنی

 .میزان الزم استفاده کنیدای به جلوگیری از این فرایند، شما باید از خمیر نقره

 

در بازار، تنوع خمیرهای سرامیکی یا سفیدرنگ بیشتر به چشم میاد و دلیل 

ین این امر، قیمت پایین این خمیرهاست. شاید براتون عجیب باشه اما ا
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تر به فروش تر هستن، ارزانصرفهبهای که مقرونخمیرها از خمیرهای نقره

باره متوجه میشیم که این خمیرها قطعا تقلبی  میرسن. با اندکی تفکر در این

مراتب نسبت به خمیرهای و فیک هستن چراکه خمیرهای سرامیکی به

  .ای قیمت بیشتری دارننقره

 

کار رفته، این نوع خمیرهای ین خمیرها بهبا توجه به نوع موادی که در ا

برای کاربرها باشن. با توجه به  های خوبیدهندهتونن انتقالسیلیکون می

ای و وجود محصوالت فیک و همچنین تفاوت اندک بین خمیرهای نقره

ای هست چراکه با توجه به سرامیکی، بهترین گزینه استفاده از خمیرهای نقره

ی زیادی برای کاربران نداره و در برخی هنوز هم هزینهتورم و افزایش قیمت، 

 .کنهموارد از خمیرهای سرامیکی بهتر عمل می
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وزه ها سیلیکون هست، امری اصلی ساخت اونخمیرهای سیلیکونی که ماده

 ی بسیار کمتر، کاربرهاکاربرد زیادی در دنیای تکنولوژی ندارن؛ چراکه با هزینه

ای استفاده کنن و انتقال گرمای بهتری رو نسبت به تونن از خمیرهای نقرهمی

طور کلی، امروزه خمیرهای خمیرهای سیلیکونی در اختیار داشته باشن. به

های گرمایی رو در اختیار دارن. دهدهنای، درصد بیشتری از بازار انتقالنقره

کنن. در نتیجه مانده نیز لزوما از خمیرهای سرامیکی استفاده میدرصد باقی

 .خمیرهای سیلیکونی در بازار جهانی تقریبا بدون استفاده هستن
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 کیل میشن؟دهنده گرما از چه موادی تشخمیرهای انتقال

 

ای، از های نقرهبرخی از کاربرها اعتقاد دارن که در ساخت خمیر سیلیکون

ی نقره استفاده میشه. با توجه به قیمت اقتصادی این خمیرها، همچین ماده

کار رفته در طور کلی و با توجه به نوع مواد بهباوری دور از ذهنه؛ اما به

خاص و یک ترکیب فلزی )در ای، این خمیرها از محتویات خمیرهای نقره
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اکثر اوقات آلومینیوم( ساخته میشن که رسانایی بسیار باالی این خمیرها نیز 

 .به همین علته

 

در خمیرهای سرامیکی هم مواد خاصی استفاده میشه که با توجه به اطالعات 

بندی، میزان انتقال گرما در این نوع خمیرها مشخص میشه. روی بسته

الزم نظیر میزان رسانایی و میزان انتقال گرما و همچنین  طور کلی اطالعاتبه

بندی خمیرها درج میشه. اگر شما ی گرما روی بستهدهندهی انتقالنوع ماده

قصد خرید خمیر سیلیکون داشتین، حتما به این نکات توجه کنید و در 

بندی، از خرید اون خمیر صورت عدم وجود این مشخصات روی بسته

بندی، یکی از عدم وجود مشخصات یک محصول روی بسته خودداری کنید.

 .های فیک بودن جنس موردنظرهترین علتاصلی
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 بندی آخرجمع

وظایفی رو در  با توضیحات باال، متوجه شدیم که خمیر و پد سیلیکون چه

افزار کامپیوتر بر عهده دارن. سپس وظایف انواع خمیرها و پدهای سخت

ها رو برای شما عزیزان بازگو سیلیکونی رو بررسی کردیم و معایب و فواید اون

طور کلی در این مقاله سعی کردیم تمامی موارد و جوانب مربوط به کردیم. به

شما دوستان نت رانی بتونین خمیرهای سیلیکون رو در نظر بگیریم تا 
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ترین اطالعات رو در زمینٔه خمیرهای سیلیکون در اختیار داشته باشین. کامل

ی متن های متداول شما رو در ضمیمهدر طول مبحث قصد داشتیم پرسش

پاسخ بدیم اما اگر شما همچنان سوالی در مورد خمیرهای سیلیکونی دارین، 

ما بفرستین تا همکارهای ما در اسرع  ها اون رو برایتونین از کامنتمی

وقت پاسخگوی شما باشن. در آخر ممنونم که تا انتهای این مقاله با نت ران 

 .همراه بودین

 

 طهای مرتبمقاله

 ک کردن کیسهای خنراه 

 انواع مادربرد بر اساس اندازه و نوع سوکت

 کنه؟یم یگذارخودش رو نام یهاچطور پردازنده ینتلا
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