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Streszczenie
Tworząc centra danych stajemy przed wyzwaniem instalowania serwerów o dużej gęstości
mocy w pojedynczych szafach. Obecnie producenci konstruują serwery, które po
zainstalowaniu w pojedynczej szafie będą wymagać chłodzenia o mocy sięgającej 20 kW.
Projekty większości centrów danych zapewniają poszczególnym szafom chłodzenia o mocy
nieprzekraczającej 2 kW, potrzebne więc będą nowe strategie chłodzenia. W niniejszym
artykule przedstawiono dziesięcioetapowy proces zwiększenia wydajności chłodzenia,
skuteczności chłodzenia oraz gęstości mocy w istniejących centrach danych.
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Wstęp
Zmniejszenie rozmiarów sprzętu instalowanego w pojedynczej szafie, jak przedstawiono na rysunku 1,
zwiększenie wymaganej mocy i ilości odprowadzanego ciepła prowadzi do powstawania w centrach danych
lokalnych punktów przegrzania . Jest mało prawdopodobne, by „tradycyjne” centra danych, z chłodzącą
komorą wyrównawcząw podniesionej podłodze oraz klimatyzatorami do pomieszczeń na komputery, były w
stanie zapewnić szafom wydajność chłodzenia na poziomie przekraczającym 3 kW, niezależnie od mocy i
liczby klimatyzatorów (CRAC) oraz wysokości podłogi. Maksymalna wydajność chłodzenia dostarczonego
do pojedynczej szafy będzie jeszcze mniejsza w pomieszczeniach bez podniesionej podłogi i wentylacji
wodnej.1 Pojawiające się obecnie szafowe układy chłodzenia oferują wydajności chłodzenia przewyższające
10 kW na jedną szafę.

Rysunek 1 — Przykłady upakowania

Przy projektowaniu systemów chłodzenia centrów danych należy zapewnićswobodnądrogę od źródła
chłodzonego powietrza do wlotów serwerów. Analogicznie, musi być zapewniona swobodna droga od
wylotów serwerów do powrotnego przewodu klimatyzatora.
W artykule tym opisano główne czynniki zmniejszające wydajność działania i możliwą do osiągnięcia gęstość
mocy centrum danych oraz wskazano sposoby uniknięcia tych problemów. Zaprezentowano w nim również
rozwiązania pozwalające centrom danych sprostać wymaganiom znacznie przewyższającym ich wydajność
projektową bez większych zmian konstrukcyjnych.
W poniższych dziesięciu sekcjach opisano kroki, jakie należy przedsięwziąć w celu usunięcia głównych
przyczyn nieskuteczności i niewydolności chłodzenia. Najprostsze i najbardziej opłacalne z nich zostały
umieszczone na początku. Jeśli celem jest osiągnięcie w centrum danych gęstości mocy przewyższającej 6
kW na szafę na większej powierzchni, właściwym rozwiązaniem będzie pominięcie początkowych etapów i
bezpośrednie przejście do czynności bardziej ekstremalnych, takich jak etap 9 lub 10.

1

Dodatkowe informacje na temat systemów dystrybucji powietrza można znaleźć w dokumencie APC
White Paper #55 „Air Distribution Architectures for Mission Critical Facilities”.
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1. Przeprowadź „Kontrolę stanu”
Nim zainwestuje się w modernizację centrum danychnależy skontrolować pewne aspekty działania centrum
w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów związanych z infrastrukturą chłodzącą. Kontrola ta pozwoli
określić stan centrum danych w celu uniknięcia awarii sprzętu spowodowanych zbyt wysoką temperaturą.
Może ona również posłużyć ocenie przyszłej dostępności żądanejwydajności chłodzenia.
Działania te powinny dotyczyć przede wszystkim takich aspektów, jak:

•

Maksymalna wydajność chłodzenia. Sprawdź ogólną wydajność chłodzenia i upewnij się,
że nie została ona przekroczona przez sprzęt komputerowy znajdujący się w centrum danych.
Pamiętaj, że 1 wat wykorzystanej mocy musi być zneutralizowany 1 watem mocy chłodzenia.
Nadmierne zapotrzebowanie w stosunku do możliwości będzie wymagało przeorganizowania
pracy lub wykorzystania „samoistnych” rozwiązań chłodzących o dużej gęstości mocy,
opisanych dalej w tym artykule.

•

Klimatyzatory do pomieszczeń na komputery (CRAC) w celu zapewnienia zgodności
mierzonych temperatur (wlotowych i wylotowych) oraz wartości wilgotności z wartościami
projektowymi. Sprawdź punkty regulacji. Jeśli to konieczne, zresetuj je. Jeśli temperatura
powietrza wywiewanego jest znacznie niższa od temperatury pokojowej, może to wskazywać
na istnienie skrótu na drodze powietrza nawiewanego, co powoduje, ze ochłodzone powietrze
omija sprzęt i bezpośrednio powraca do klimatyzatora CRAC. Sprawdź również, czy
wszystkie wentylatory działają poprawnie i czy alarmy działają. Upewnij się, że wszystkie filtry
są czyste.

•

Sprawdź stan wody chłodziarki/pętlę kondensacji. Sprawdź stan chłodziarek i/lub
zewnętrznych skraplaczy, systemów pompowania oraz pętli chłodzenia pierwotnego. Upewnij
się, że wszystkie zawory działają prawidłowo. Jeśli wykorzystywane są systemy DX, sprawdź,
czy są one w pełni naładowane.

•

Temperatury pomieszczeń powinny być mierzone w strategicznych punktach w obrębie
przejść w centrum danych. Punkty pomiarowe powinny generalnie znajdować się pośrodku
przejść między rzędami urządzeń i być rozmieszczone w przybliżeniu co czwartą szafę.

•

Temperatury w obrębie szaf. Punkty pomiarowe powinny być umieszczone pośrodku wlotu
powietrza, z przodu każdej szafy, na dole, w środku i u góry każdej szafy. Temperatury te
powinny zostać zapisane i porównane z temperaturami przy wlocie rekomendowanymi przez
producentów sprzętu komputerowego.

•

Prędkość powietrza z otworów wentylacyjnych w podłodze, jeśli podniesiona podłoga
wykorzystywana jest jako chłodnicza komora wyrównawcza. Powinno to zapewnić
równomierny przepływ powietrza ze wszystkich otworów wentylacyjnych lub kratek w
podłodze.

•

Czystość i/lub drożność konstrukcji pod podłogą. Wszelki brud i kurz z pod
podniesionej podłogi zostanie poderwany i przez kratki w podłodze dostanie się do wewnątrz
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urządzeń komputerowych. Przeszkody znajdujące się na podłodze, takie jak kable sieciowe i
zasilające, zakłócą przepływ powietrza i negatywnie wpłyną na proces chłodzenia szaf.

•

Przepływ powietrza w obrębie szaf. Puste miejsca w obrębie szaf lub zbyt duża liczba kabli
będą wpływały na wydajność chłodzenia.

•

Przejścia i układ płytek podłogowych. Efektywne wykorzystanie konstrukcji pod podłogą
jako chłodniczej komory wyrównawczej zależeć będzie od wydajnego rozmieszczenia
podłogowych otworów wentylacyjnych i klimatyzatorów CRAC.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie APC White Paper #40, „Cooling Audit for
Identifying Potential Cooling Problems in Data Centers”.

2. Wprowadź procedury konserwacji systemu
chłodzenia
Instytut Uptime Institute2 doniósł, że znalazł nieprawidłowości operacyjne w ponad 50% odwiedzonych
centrów danych. Choć wszystkie te przypadki zakwalifikowano zbiorczo jako „słabe chłodzenie”, niektóre
spowodowane były przez nieodpowiadające wymaganiom lub źle przeprowadzane konserwacje.
Wśród znalezionych nieprawidłowości znalazły się:

•

Brudne lub zablokowane spirale utrudniające przepływ powietrza

•

Niedostatecznie naładowane systemy DX

•

Niewłaściwie usytuowane punkty kontrolne

•

Nieskalibrowane lub uszkodzone czujniki

•

Odwrotnie podłączone przewody wlotowe i wylotowe

•

Wadliwe zawory

•

Wadliwe pompy

•

Pompy pracujące niepotrzebnie

•

Niewykorzystane systemy chłodzenia

Regularne przeglądy techniczne i profilaktyczna konserwacja są kluczowe dla utrzymania wysokiej
wydajności działania centrum danych. Jeśli system nie był serwisowany przez dłuższy czas, proces ten
powinien zostać natychmiast rozpoczęty. Należy wprowadzić regularne konserwacje zgodne z zaleceniami
producentów elementów systemów chłodniczych.

2

www.upsite.com
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3. Zainstaluj panele zaślepiające w szafach i skoryguj
ułożenie kabli w szafach
Niewykorzystane pionowe przestrzenie w obrębie obudów szafach sprawiają, że gorące powietrze
wydostające się z urządzeń przedostaje się „na skróty” z powrotem do wlotu urządzenia. To niekontrolowane
zawracanie gorącego powietrza powoduje niepotrzebne nagrzewanie się urządzeń.

Podręcznik instalacji serwera firmy HP3 :
UWAGA: Zawsze wykorzystuj zaślepki do wypełnienia wszystkich
niewykorzystanych wnęk w szafie. Taki układ zapewnia prawidłowy przepływ
powietrza. Korzystając z szafy bez zaślepek, może spowodować niepoprawne
chłodzenie, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia termicznego.
Rada ta jest często ignorowana i staje się częstą przyczyną problemów wynikających z przegrzewania się
sprzętu w obrębie szaf. Zainstalowanie zaślepek zapobiega omijaniu przez chłodne powietrze wlotów
serwera oraz zawracaniu gorącego powietrza do obiegu. Na rysunku 2 pokazano względną poprawę, jaką
można uzyskać dzięki zastosowaniu zaślepek.

Rysunek 2 — Wpływ zainstalowania zaślepki na temperaturę przy wlocie serwera4
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Więcej informacji można znaleźć w dokumencie APC White Paper #44 „Improving Rack Cooling
Performance Using Blanking Panels”.

3
4

HP Proliant DL360 Generation 3 Server Installation Guide: www.hp.com
Eksperyment laboratoryjny firmy APC — dokument APC White Paper #44: www.apcc.com
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Nieuporządkowane rozmieszczenie kabli również zakłóca przepływ powietrza w obrębie szafy. Instalowanie
w szafach serwerów o dużej gęstości mocy tworzy nowe problemy związane z zarządzaniem kablami. Na
rysunku 3 przedstawiono, w jaki sposób bezładnie ułożone kable mogą utrudniać wylot powietrza ze sprzętu
komputerowego.

Rysunek 3 — Przykład bezładnego ułożenia kabli

Nadmiar kabli powinien zostać usunięty. Przewody służące do przesyłania danych powinny być
odpowiedniej długości z zastosowaniem paneli krosowych. Zasilanie powinno być dostarczane do
urządzenia z modułów zasilających PDU przystosowanych do montażu w szafie, zaś kable zasilające
powinny być odpowiedniej długości. Więcej informacji na temat akcesoriów do systemów montowanych w
szafach przydatnych w rozwiązywaniu problemów z okablowaniem można znaleźć w witrynie firmy APC pod
adresem www.apcc.com

4. Usuń przeszkody znajdujące się pod podłogą i
uszczelnij podłogę
W centrach danych z podniesioną podłogą przestrzeń pod podłogą wykorzystywana jest jako komora
wyrównawcza, czyli kanał powietrzny, którym chłodne powietrze jest transportowane z klimatyzatorów CRAC
do perforowanych płytek podłogowych lub kratek podłogowych znajdujących się przed szafami. Przestrzeń
pod podłogą często wykorzystuje się też do przeprowadzania innych mediów, takich jak zasilanie, kable
światłowodowe, sieciowe, a w niektórych przypadkach również systemów detekcji i zwalczania wody i/lub
ognia.
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W fazie projektowania inżynierowie określili wysokość przestrzeni pod podłogą wystarczającą do
doprowadzenia powietrza z wymaganą szybkością do perforowanych płytek lub kratek podłogowych .
Dodawanie kolejnych szaf i serwerów spowoduje instalację większej ilości kabli zasilających i sieciowych.
Często przy wymianie serwerów i szaf zbędne okablowanie zostawiane jest pod podłogą. Zdarza się to
szczególnie często w przypadku firm oferujących usługi kolokacyjne i telehousing, gdzie występuje duża
rotacja klientów. Urządzenia usprawniające dystrybucję powietrza, takie jak pokazane na rysunku 11, mogą
ograniczyć problemy przepływu powietrza. Prowadzenie okablowania górą zapewni, że problem ten nigdy
nie wystąpi. Jeśli okablowanie przeprowadzone jest pod podłogą, trzeba zapewnić wystarczającą ilość
miejsca dla powietrza przepływającego do perforowanych płytek i kratek podłogowych, aby możliwe było
dostarczanie go w ilości wystarczającej do chłodzenia urządzeń. Idealnym rozwiązaniem byłoby
przeprowadzenie koryt z kablami na „wyższym poziomie” pod podłogą, utrzymując „dolny poziom” wolny, aby
mógł spełniać rolę chłodzącej komory wyrównawczej.
Brakujące płytki podłogowe powinny zostać uzupełnione, a wszystkie płytki — ponownie umocowane w celu
wyeliminowania wszelkich przerw. Otwory w podłodze służące do przeprowadzenia kabli powodują
niepożądane ubytki powietrza i powinny być uszczelnione wokół kabli. Płytki zawierające niepotrzebne
otwory powinny zostać zastąpione całymi płytkami. Płytki przylegające do pustych szaf lub znajdujące się w
miejscach, skąd szafy usunięto, powinny zostać zastąpione pełnymi płytkami.

5. Rozdziel gorące szafy
Kiedy szafy o dużej gęstości mocy stoją obok siebie w centrum danych, większość systemów chłodzenia
staje się nieefektywna. Rozmieszczenie tych szaf na obszarze całej podłogi pozwala ograniczyć ten
problem. Widać to w sposób oczywisty na poniższym przykładzie.
Parametry projektowe centrum danych:
2

Powierzchnia podniesionej podłogi: 465 m
Wyskość podniesionej podłogi: 762 mm
Obciążenie zasilacza UPS: 560 kW
Średnia powierzchnia szaf: 116 m2
Liczba szaf: 200

Średnia gęstość mocy centrum danych: 1204 waty/m2
Średnia gęstość mocy na szafę: 2800 watów
Uwzględniając miejsce na przejścia, klimatyzatory CRAC itd. oraz przyjmując, że szafy zajmują jedną
czwartą całej powierzchni podłogi, średnia gęstość mocy na szafę wyniesie 2800 watów. Przy głębokości
podniesionej podłogi równej 762 mm i pozostawieniu miejsca na konieczne pod podłogą okablowanie
(zasilanie, dane, itd.), w zależności od charakterystyki słupa powietrza klimatyzatora CRAC itd. jest mało
prawdopodobne, żeby maksymalna osiągalna moc chłodzenia przewyższyła 3 kW na szafę, chyba że
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wykorzystuje się dodatkowe urządzenia zaopatrzone w wentylatory. Na rysunku 4 przyjęto, że 5 z 200 szaf
jest szafami o dużej gęstości mocy oraz że są one ustawione w jednym rzędzie.

Rysunek 4 — Centrum danych ze wszystkimi „gorącymi” szafami zestawionymi razem

Przyjmując, że obciążenie każdej z 5 „gorących” szaf wynosi 10 kW oraz że obciążenie pozostałych 195 szaf
wynosi po 2,6 kW, wypadkowe średnie obciążenie szaf wyniesie 2,8 kW na szafkę, poniżej teoretycznej
granicy wydajności chłodzenia. Średnie obciążenie rzędu szaf o dużej gęstości mocy wyniesie 10 kW na
szafkę, czego infrastruktura chłodząca nie wytrzyma, chyba że zastosowane zostaną rozwiązania
„zbierające” lub samoistne (patrz kroki 9 i 10 w tym artykule).
Alternatywnym rozwiązaniem byłoby rozproszenie „gorących” szaf w celu zachowania średnich parametrów
chłodzenia, jak pokazano na rysunku 5.

Rysunek 5 – Centrum danych z rozproszonymi „gorącymi” szafami

= szafy

10 kW, pozostałe 2,6 kW

Podstawową przyczyną efektywności rozpraszania obciążeń o dużej gęstości mocy jest fakt, że izolowane
szafy dużej mocy mogą efektywnie „pożyczać” niewykorzystaną moc chłodzenia z sąsiadujących szaf. Efekt
ten nie występuje, jeśli sąsiadujące szafy już wykorzystują całą dostępną dla nich moc.
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6. Uporządkuj rozmieszczenie gorących/zimnych
przejść
Poza nielicznymi wyjątkami większość serwerów montowanych w szafach jest tak skonstruowana, aby
pobierać powietrze z przodu, a wypuszczać z tyłu. Jeśli wszystkie szafy stoją w rzędach w tym samym
kierunku, gorące powietrze z pierwszego rzędu jest wypuszczane do przejścia, gdzie miesza się z
powietrzem dostarczanym lub z powietrzem pomieszczenia, a następnie dostaje się z przodu do szaf
drugiego rzędu. Ustawienie to przedstawione jest na rysunku 6 dla przypadku środowiska z podniesioną
podłogą. Przy przechodzeniu powietrza przez każdy kolejny rząd sprzęt komputerowy zostaje wystawiony na
działanie gorętszego powietrza wlotowego. Jeśli szafy we wszystkich rzędach są ustawione w taki sposób,
że wloty serwerów skierowane są w tę samą stronę, awaria sprzętu jest nieunikniona. Jest to prawdą
zarówno w środowiskach z jak i bezpodniesionejpodłogi.

Rysunek 6 – Rozmieszczenie szaf bez rozdziału na gorące i zimne przejścia

Najlepiej ustawiać rzędy urządzeń tak, by utworzyć na przemian „gorące” i „zimne” przejścia, jak pokazano
na rysunku 7. Zimne przejście będzie wyposażone w kratki podłogowe, a szafy będą rozmieszczone w taki
sposób, by przody (wloty) serwerów skierowany były w stronę zimnego przejścia. Gorące powietrze będzie
oddawane do gorącego przejścia, w którym brak jest kratek podłogowych.
Rozmieszczenie z podziałem na gorące i zimne przejścia sprawdza się też w środowiskach z podłogą stałą.
Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie APC White Paper #55 „Air Distribution Architectures
for Mission Critical Facilities”.

Rysunek 7 — Rozmieszczenie szaf z podziałem na gorące i zimne przejścia
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7. Zmodyfikuj ustawienie klimatyzatorów CRAC
Wylotowe przewody wentylacyjne klimatyzatorów CRAC muszą być prawidłowo skierowane, aby
zoptymalizować drogę chłodnego powietrza do kratek podłogowych.

Rysunek 8 — Typowe ustawienie klimatyzatorów CRAC

CRAC

ZIMNE PRZEJŚCIE

GORĄCE PRZEJŚCIE

ZIMNE PRZEJŚCIE

GORĄCE PRZEJŚCIE

ZIMNE PRZEJŚCIE

CRAC

CRAC

CRAC

Na powyższym rysunku 8 przedstawiono typowy układ w pomieszczeniu, gdzie klimatyzatory CRAC zostały
rozmieszczone równomiernie wokół obwodu pomieszczenia, aby zapewnić obsługę gorących i zimnych
przejść. W tym przykładzie klimatyzatory CRAC ustawione wzdłuż dwóch pionowych na rysunku ścian
znajdują się zbyt blisko zimnego przejścia, co spowoduje, że powietrze będzie omijało otwory wentylacyjne w
podłodze tego przejścia. Korzystniej byłoby ustawić te klimatyzatory CRAC wzdłuż ścian poziomych na
rysunku w celu uzyskania lepszego przepływu powietrza wzdłuż przejść.

Rysunek 9 — Preferowany układ klimatyzatorów CRAC

ZIMNE PRZEJŚCIE

ZIMNE PRZEJŚCIE

GORĄCE PRZEJŚCIE
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CRAC

GORĄCE PRZEJŚCIE
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Na rysunku 9 klimatyzatory CRAC przesunięto na planie spod ścian pionowych pod poziome i ustawiono je
w gorących przejściach. Zdrowy rozsądek podpowiadałby, że powinny one być rozmieszczone w zimnych
przejściach, generując przepływ powietrza w stronę podłogowych otworów wentylacyjnych w zimnych
przejściach. Analizy metodami obliczeniowej mechaniki płynów CFD pokazały jednakże, że wracają do
otworów wlotowych klimatyzatorów CRAC, gorące powietrze z gorących przejść dostaje się do zimnych
przejść, powodując mieszanie się zimnego i gorącego powietrza, a w konsekwencji wzrost temperatury
powietrza zasysanego przez przednie strony (wloty) szaf.

8. Zajmij się otworami wentylacyjnymi w podłodze
Przepływ powietrza w szafach i rozmieszczenie szaf są kluczowymi elementami optymalizującymi wydajność
chłodzenia. Niewłaściwa lokalizacja otworów wentylacyjnych w podłodze może jednak powodować mieszanie
się powietrza wydostającego się z klimatyzatorów CRAC z gorącym powietrzem wylotowym, zanim dotrze do
podłączonych urządzeń, co powoduje lawinę problemów związanych z wydajnością i generuje dodatkowe
koszty opisane wcześniej. Otwory wentylacyjne, zarówno nawiewowe, jak i powrotne, są bardzo często źle
umieszczane, co może zniweczyć prawie wszystkie korzyści płynące z zaprojektowania gorących i zimnych
przejść.
W przypadku otworów wentylacyjnych nawiewowych kluczowe jest umieszczenie ich jak najbliżej wlotów
powietrza do urządzeń oraz utrzymanie zimnego powietrza w obrębie zimnych przejść. W przypadku
dystrybucji powietrza pod podłogą oznacza to rozmieszczenie płytek wentylacyjnych tylko w obrębie zimnych
przejść. Dystrybucja powietrza górą może być tak samo efektywna jak dystrybucja w systemie podniesionej
podłogi, ale również w tym przypadku kluczowe jest rozmieszczenie otworów wentylacyjnych ponad zimnymi
przejściami, przy czym wyloty powinny kierować powietrze bezpośrednio w dół do zimnego przejścia, a nie
rozprowadzać je na boki, jak w przypadku wylotów rozpraszających. Zarówno w przypadku systemów
rozprowadzających powietrze górą, jak i tych rozprowadzających je pod podłogą wszelkie otwory
wentylacyjne znajdujące się w miejscach, gdzie urządzenia są wyłączone, powinny zostać zamknięte,
ponieważ źródła te powodują ostatecznie zawracanie chłodniejszego powietrza do klimatyzatorów CRAC,
wysuszając tym samym powietrze i zmniejszając wydajność klimatyzatorów.
Otwory wentylacyjne w podłodze znajdujące się zbyt blisko klimatyzatora CRAC będą wytwarzały
podciśnienie, powodując zasysanie powietrza z powrotem pod podłogę, jak przedstawiono na rysunku 10.
Proste urządzenie do mierzenia prędkości powietrza ułatwi stwierdzenie, czy umiejscowienie płytki z
otworami wentylacyjnymi umożliwia osiągnięcie prawidłowego ciśnienia statycznego.
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Rysunek 10 – Względny ruch powietrza w systemach podpodłogowych o dużej szybkości

CRAC
lubCRAH

Szafy

przepływu

Uwaga: Sposób ustawienia szaf w różnych centrach danych może być inny. Powyższy przykład różni się od
zalecanego na rysunku 9, został to jednak zamieszczony w celu zademonstrowania schematu przepływu
powietrza.
Kluczowym zagadnieniem związanym z powrotnymi otworami wentylacyjnymi jest umieszczenie ich jak
najbliżej wylotów powietrza z urządzeń oraz zbieranie gorącego powietrza z gorących przejść. W niektórych
przypadkach w celu zbierania gorącego powietrza stosuje się komory wyrównawcze umieszczone nad
sufitem; można wówczas łatwo dopasować otwory wentylacyjne do przebiegu gorących przejść. W
przypadku stosowania wysokiego, otwartego sufitu powrotnego najlepszym wyjściem jest ulokowanie wlotów
klimatyzatorów CRAC jak najwyżej pod sufitem, a jeśli jest to możliwe — rozprowadzenie wlotów powietrza z
użyciem przewodów wentylacyjnych i dopasowanie ich do gorących przejść. Nawet prosta,powrotna komora
wyrównawcza z kilkoma tylko otworami wentylacyjnymi powrotnymi, niedokładnie dopasowanymi do
gorących przejść, jest lepsza niż pojedynczy zbiorczy wlot umieszczony z boku pomieszczenia.
W przypadku mniejszych pomieszczeń pozbawionych podniesionej podłogi czy przewodów wentylacyjnych w
rogu lub pod ścianą umieszczane są klimatyzatory CRAC z wylotem ku górze lub ku dołowi. W takich
przypadkach wyrównanie nawiewu chłodnego powietrza z zimnymi przejściami i odbioru gorącego powietrza
z gorącymi przejściami może być trudne. W takich sytuacjach skuteczność chłodzenia będzie ograniczona.
Można jednak poprawić wydajność takich systemów poprzez:
Klimatyzatory z wylotem ku górze powinny być umieszczane w pobliżu końca gorącego przejścia, a
chłodne powietrze powinno zostać dostarczone dodatkowymi przewodami do punktów umieszczonych
ponad zimnymi przejściami, jak najdalej od klimatyzatora CRAC.
Klimatyzatory wylotem ku dołowi powinny być umieszczane w pobliżu końca zimnego przejścia, tak aby
wydmuchiwały powietrze wzdłuż zimnego przejścia, a otwory wentylacyjne powrotne powinny być
umieszczone ponad gorącymi przejściami, przekazując powietrze do podwieszanych przewodów
wentylacyjnych lub do powrotnej komory wyrównawczej umieszczonej w opuszczonym suficie.
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Niewłaściwe rozmieszczenie kratek powrotnych ma swoją przyczynę: personel czuje, że niektóre przejścia
są gorące, a inne zimne, i zakłada, że jest to sytuacja niepożądana. Próbuje więc jej zaradzić,
przemieszczając otwory wentylacyjne z chłodnym powietrzem do gorących przejść, a wloty powietrza
gorącego — do zimnych przejść. Warunek, który próbuje się osiągnąć w dobrze zaprojektowanym
centrum danych — rozdzielenie gorącego i chłodnego powietrza — jest uznawany przez personel za
defekt. Podejmują oni działania mające na celu zmieszanie powietrza, obniżając wydajność
chłodzenia i podnosząc koszty funkcjonowania systemu. Pamiętaj: gorące przejścia mają być
gorące.

9. Zainstaluj urządzenia wspomagające przepływ
powietrza
W sytuacjach, gdy ogólna średnia wydajność chłodzenia jest odpowiednia, ale utworzono gorące miejsca
związane z wykorzystywaniem szaf o dużej gęstości mocy, można poprawić moc chłodzenia w obrębie szaf,
wyposażając je w urządzenia zaopatrzone w wentylator. Poprawia to przepływ powietrza i może zwiększyć
wydajność chłodzenia od 3 kW do 8 kW na szafę. Urządzenia takie, jak ADU (Air Distribution Unit) oraz ARU
(Air Removal Unit) firmy APC efektywnie „kradną” powietrze z sąsiadujących przestrzeni (rysunki 11 i 12).
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń wydmuchujących przy ustawianiu takiego urządzenia należy
uważać, aby powietrze pobierane z przyległych przestrzeni nie wywołało przegrzania sąsiadujących szaf.
Aby uniknąć wyłączenia centrum na skutek przegrzania w czasie awarii zasilania, urządzenia takie powinny
być podłączone do zasilacza UPS. Przegrzania mogą się zdarzyć w czasie, zanim zdąży się włączyć
zapasowy generator prądu, a następnie klimatyzatory.

Rysunek 11 – Montowane w szafie urządzenie nawiewowe
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Urządzenia typu Fan-Tray, takie jak ADU firmy APC
pasują do dolnej jednostki „U” szafki i kierują przepływ
powietrza pionowo, tworząc ‘kurtynę’ z zimnego
powietrza pomiędzy przednimi drzwiami, a serwerami.
Zaślepki (patrz sekcja 3) muszą być zamontowane, aby
zapewnić integralność komory wyrównawczej.
Powietrze przechodzi przez serwery i jest
wydmuchiwane do (gorącego) przejścia, a następnie
ulega ochłodzeniu i zostaje ponownie wprowadzone do
obiegu przez system klimatyzacji pomieszczenia.
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Rysunek 12 – Montowane w szafie kanałowe urządzenie wyciągowe
Przy wyższych gęstościach mocy tylne drzwi szafki
można usunąć i zastąpić urządzeniem takim jak ARU
firmy APC. Powietrze jest pobierane do szafky z
(zimnego) przejścia przez wentylatory urządzeń
komputerowych zamontowanych w szafie. Wentylatory
zamontowane w tylnych drzwiach zbierają gorące
powietrze, które jest wydmuchiwane do pomieszczenia
(lub w przypadku urządzenia ARU zawracane kanałami)
i zostaje ponownie wprowadzone do obiegu przez
system klimatyzacji pomieszczenia. Za pomocą takich
urządzeń można uzyskać gęstości pomiędzy 6 kW, a 8
kW na szafę. Urządzenia te wymagają stosowania
zaślepek.

10. Zastosuj samoistne systemy chłodzenia do
urządzeń o dużej gęstości mocy
Gdy wymagania odnośnie mocy i chłodzenia w obrębie szafy przekraczają 8 kW, coraz trudniej jest
doprowadzić strumień chłodnego powietrza do wszystkich serwerów w szafie, wykorzystując przepływ
powietrza w pionie. W sytuacjach ekstremalnie dużej gęstości mocy (powyżej 8 kW na szafę) w celu
zapewnienia równomiernej temperatury od dołu do góry ochłodzone powietrze musi być doprowadzane w
płaszczyźnie poziomej. Samoistne systemy chłodzące o dużej gęstości mocy są zaprojektowane z myślą o
instalowaniu w centrum danych w taki sposób, że nie mają wpływu na inne szafy ani na istniejące już
systemy chłodzące. Termicznie są one „niezależne od pomieszczenia” i albo pobierają chłodne powietrze z
pomieszczenia i oddają powietrze o niezmienionej temperaturze, albo też wykorzystują swój własny przepływ
powietrza wewnątrz zamkniętej szafki. Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono dwa przykłady takich systemów.
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Rysunek 13 — Zintegrowany system chłodzenia szaf (wiele szaf)
W zintegrowanym systemie chłodzenia
szaf dostępna jest cała infrastruktura z
rozmieszczeniem kabli zasilających,
kabli przesyłu danych, prowadzonych
górą, zasilaczem awaryjnym,
zabezpieczeniami obwodów
elektrycznych i odpowiednimi
rozwiązaniami chłodzącymi. Gorące
powietrze z serwerów przedostaje się
do osobnego gorącego przejścia, skąd
przez urządzenie chłodzące jest
wydmuchiwane z powrotem do
pomieszczenia, mając temperaturę
24oC. Zatem ilość ciepła jest
ograniczona , a rozwiązanie to nie ma
wpływu na temperaturę pomieszczenia.

Rysunek 14 — Zintegrowany system chłodzenia szaf (pojedyncza szafa)

Przy obciążeniach o dużej gęstości mocy dochodzących do 15
kW na szafę, do chłodzenia powietrza wymagane jest inne
podejście. Autonomiczny system szaf (ACS) firmy APC jest
kompletnym centrum danych w kontenerze, zawierający
chłodzenie, zasilanie, systemy zabezpieczeń i przeciwpożarowe
wymagane przy obciążeniach o bardzo dużej gęstości.
Urządzenie chłodzące znajduje się wewnątrz obudowy,
zapewniając maksimum efektywności w doprowadzaniu
chłodnego powietrza do urządzeń zamontowanych w szafach.
Gorące powietrze zawracane jest do integralnego urządzenia
chłodzącego i nie opuszcza szafy.
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Wniosek
Instalowanie w centrum danych produktów najnowszych technologii, takich jak serwery kasetowe , daje wiele
korzyści. Urządzenia te pobierają jednak także od 2 do 5 razy więcej mocy na szafę niż produkty
dotychczasowych technologii, wytwarzając odpowiednio większą ilość ciepła, co może powodować
potencjalne przestoje. Aby uniknąć nagłych awarii urządzeń, niewyjaśnionych spowolnień pracy i skrócenia
żywotności sprzętu, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.
Kontrole te mają za zadanie zapewnić działanie urządzeń chłodzących zgodnie z zaprojektowanymi
parametrami mocy, wydajności i nadmiarowości. Kroki opisane w niniejszym artykule pomogą utrzymać
działalność centrum danych na jak najwyższym poziomie, aby podtrzymywać procesy biznesowe, które
centrum wspomaga, i zapobiegać powstawaniu potencjalnych problemów w przyszłości.
Stosowanie się do wskazówek zawartych w etapach 1–8 niniejszego dokumentu pomoże w utrzymaniu
działania typowego centrum danych w obrębie oryginalnych granic projektowych. Etapy 9 i 10 oferują pewne
sugestie, jak bez poważnych prac budowlanych przesunąć praktyczną granicę wydajności chłodzenia w
przypadku typowego centrum danych. Sugestie te obejmują instalowanie samoistnych rozwiązań
chłodzących wykorzystywanych przy instalacji serwerów o dużej gęstości mocy.
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Peter Hannaford jest dyrektorem do spraw marketingu w firmie APC na region EMEA (Europa, Środkowy
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