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> Shrnutí

Servery s vysokou hustotou výkonu přináší výrazné
zvýšení výkonu na jeden watt. V závislosti na způsobu
nasazení však mohou představovat značný problém
pro systém chlazení. Servery, které jsou v současnosti
navrhovány, vyžadují chlazení nejméně 40 kW na jeden
stojan. Jelikož je většina datových středisek navržena
na chlazení maximálně 2 kW výkonu na stojan, je třeba
v zájmu vhodného chlazení zařízení s vysokou hustotou
použít inovativní strategie. Tento dokument obsahuje
deset přístupů ke zvýšení účinnosti chlazení, kapacity
chlazení a hustoty výkonu ve stávajících datových
střediscích.
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Deset řešení pro chlazení serverů s vysokou hustotou

úvod

Blade servery spotřebují méně energie než klasické servery (servery o velikosti 1U). Při
kompaktním umístění do jednoho stojanu (číslo 1) však může zvýšení příkonu a množství
vydávaného tepla vést v některých datových střediscích k vytvoření horkých míst. Není příliš
pravděpodobné, že by klasické datové středisko, v němž klimatizační jednotky pro počítačové
sály (jednotky CRAC) dodávají vzduch prostřednictvím přetlakového prostoru ve zvýšené
podlaze, bylo schopno poskytnout pro některý stojan kapacitu chlazení vyšší než 3 kW,
a to bez ohledu na počet a kapacitu jednotek CRAC a hloubku podlahy. Maximální chladicí
kapacita pro jeden stojan ještě klesá v případě místností bez zvýšené podlahy, v nichž je
1
vzduch přiváděn přímo do uliček. V současné době se však objevují řešení chlazení pro
stojany, která mohou zajistit kapacitu chlazení přes 10 kW na jeden stojan.

číslo 1
Příklady kompaktních serverů

Při návrhu systému chlazení pro datové středisko se postupuje s cílem vytvořit od zdroje
chladného vzduchu až k sacím otvorům serverů volnou trasu pro proudění vzduchu. Podobně
je nutné vytvořit také volnou trasu od výstupu teplého vzduchu ze serverů do zpětného potrubí
jednotky CRAC. Tomuto záměru však může stát v cestě několik faktorů.
V tomto dokumentu jsou popsány hlavní faktory snižující provozní účinnost a přípustnou
hustotu výkonu v datovém středisku, současně však i způsoby, jak se těmto problémům
vyhnout. Dokument rovněž pojednává o některých řešeních, která datovým střediskům
umožňují zvládat požadavky překračující navrženou kapacitu bez nutnosti výrazné přestavby.
V následujících deseti částech jsou popsána řešení, která se zaměřují na hlavní příčiny nízké
účinnosti a nedostatečné kapacity chlazení. Těchto deset řešení je seřazeno vzestupně od
nejjednodušší a finančně nejúspornější alternativy. V případě, že je vaším cílem dosáhnout
v datovém středisku hustoty výkonu vyšší než 6 kW na stojan v určité oblasti, je možné několik
prvních řešení přeskočit a přejít přímo k extrémnějším řešením č. 9 či 10.

1. Provedení
kontroly stavu
Odkaz na zdroj

White Paper 55
Možnosti architektury
distribuce vzduchu pro
kritická zařízení

Stejně jako každému automobilu prospěje pravidelný servis, je nutné dbát na to, aby datové
středisko fungovalo s maximální účinností. Jen tak lze zachovat kvalitu podporovaných
obchodních procesů a předejít budoucím problémům. Než se pustíte do nákladné přestavby
datového střediska za účelem vyřešení problémů s chlazením, je vhodné provést některé
kontroly sloužící ke zjištění potenciálních vad infrastruktury chlazení. Tyto kontroly určí stav
datového střediska, aby se předešlo možnému selhání zařízení IT v důsledku vysoké teploty.
Také je lze použít k vyhodnocení dostupnosti potřebné kapacity chlazení do budoucna.

1

Další informace o architekturách pro rozvod vzduchu naleznete v dokumentu White Paper č. 55
Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení.
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Deset řešení pro chlazení serverů s vysokou hustotou
Je třeba zjistit aktuální stav systému a stanovit základní situaci, která pomůže zajistit,
aby následné nápravné kroky vedly ke zlepšení.
Kontrola systému chlazení by měla zahrnovat tyto položky:

• Maximální chladicí kapacita. Není-li v nádrži auta dostatek benzínu, nelze situaci

vyřešit žádným vylepšováním. Je nutné zkontrolovat celkovou kapacitu chlazení,
abychom měli jistotu, že ji zařízení IT v datovém středisku nepřekračuje. Mějte na
paměti, že každý watt příkonu vyžaduje 1 watt chlazení. Pokud potřeba chlazení
převyšuje dostupnou kapacitu, bude nutné datové středisko přebudovat nebo použít
samostatná řešení chlazení s vysokou hustotou popsaná v postupu č. 10.

• Klimatizační jednotky pro počítačové sály (CRAC, Computer Room Air

Conditioning). Naměřená teplota přívodního a vraceného vzduchu a hodnoty vlhkosti
musí odpovídat navrženým hodnotám. Zkontrolujte nastavené hodnoty a v případě
potřeby je upravte. Pokud by byla teplota vraceného vzduchu výrazně nižší než teplota
v místnosti, znamenalo by to, že je v přívodní cestě vzduchu závada, která způsobuje,
že chlazený vzduch obtéká zařízení IT a vrací se přímo do jednotky CRAC.
Zkontrolujte, zda správně fungují všechny ventilátory a alarmy. Ujistěte se, že jsou
všechny filtry čisté.

• Voda z chladiče / okruh kondenzační jednotky Zkontrolujte stav chladičů a/nebo

externích kondenzačních jednotek, systémů čerpadel a primárních chladicích okruhů.
Zkontrolujte správnou funkci všech ventilů. Jsou-li použity systémy s přímým chlazením,
zkontrolujte, zda jsou mají dostatečnou náplň chladiva.

• Teplota v místnosti. Zkontrolujte teplotu na strategických místech v uličkách datového

střediska. Tyto měřicí body by se měly nacházet uprostřed mezi řadami zařízení a měly
by být umístěny přibližně u každého čtvrtého stojanu.

• Teplota ve stojanech. Měřicí body by se měly nacházet uprostřed sacích otvorů na
spodní straně, uprostřed a na vrchní straně každého stojanu. Tyto teploty je třeba
zaznamenat a porovnat s výrobcem doporučenými vstupními teplotami pro dané
zařízení IT.

• Rychlost vzduchu procházejícího průduchy. Je-li chlazený vzduch rozváděn
prostřednictvím zvýšené podlahy, měla by být rychlost vzduchu procházejícího
podlahovými průduchy nebo mřížkami všude stejná.

• Prostředí pod zvýšenou podlahou. Nečistoty a prach usazené pod zvýšenou podlahou

jsou vyfukovány podlahovými průduchy a nasávány do zařízení IT. Překážky pod
podlahou, jako jsou síťové či napájecí kabely, brání proudění vzduchu a mají negativní
dopad na rozvod chlazení ke stojanům.

Odkaz na zdroj

White Paper 40
Audit chlazení za účelem zjištění
potenciálních problémů
s chlazením datových středisek

• Proudění vzduchu ve stojanech. Mezery ve stojanech (nevyužitý prostor ve stojanu

bez zaslepovacích panelů, prázdné pozice na servery blade bez záslepek, neutěsněné
průchodky kabelů) nebo nadměrné množství kabelů mají vliv na výkon chlazení.

• Uspořádání uliček a podlahových desek. Účinnost využití zvýšené podlahy jako

prostoru pro rozvod chladného vzduchu se odvíjí od uspořádání podlahových průduchů
a jednotek CRAC.

Podrobný popis naleznete v dokumentu White Paper č. 40 Audit chlazení za účelem zjištění
potenciálních problémů s chlazením datových středisek.

2. Údržba
systému chlazení

2

Organizace Uptime Institute oznámila, že ve více než 50 % navštívených datových středisek
našla provozní nedostatky. Ačkoli tyto nedostatky souhrnně označila jako „nedostatečné
chlazení“, některé z nich byly způsobeny nevhodným či nedodržovaným režimem údržby.
Zde jsou příklady zjištěných nedostatků:

2

http://uptimeinstitute.com/
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• Špinavé či zablokované spirály bránící proudění vzduchu
• Systémy s přímým chlazením, které jsou nedostatečně naplněny chladivem
• Nesprávně umístěné řídicí body
• Nekalibrovaná či poškozená čidla
• Záměna přívodního a zpětného potrubí
• Závady na ventilech
• Závady na čerpadlech
• Zbytečně spuštěná čerpadla
• Nespuštěné systémy volného chlazení
K zajištění provozu datového střediska na plný výkon je nezbytné provádět pravidelný servis
a preventivní údržbu. Pokud systém po nějakou dobu neprodělal servis, je nutné to okamžitě
napravit. Měl by se zavést režim pravidelné údržby na základě doporučených pokynů výrobců
chladicích komponent. Chcete-li získat více informací, obraťte se na společnost poskytující
údržbu, konzultanta pro oblast HVAC nebo na společnost Schneider Electric.

3. Instalace
zaslepovacích
kabelů a použití
prvků pro vedení
kabelů

Nevyužitý vertikální prostor ve stojanových skříních způsobuje, že horký vzduch vycházející
zařízení „přeteče“ zpět k sacímu otvoru zařízení. Tento nekontrolovaný oběh horkého
vzduchu způsobuje zbytečné zahřívání zařízení.
3

V instalační příručce k jistému serveru HP je uvedeno toto:

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zaslepovací panely sloužící k vyplnění všech
prázdných prostorů na zařízení ve stojanu. Zajistíte tak správné proudění vzduchu.
Při použití stojanu bez zaslepovacích panelů dochází k nedostatečnému chlazení,
které může vést k tepelnému poškození.
Toto doporučení je často ignorováno a představuje hlavní příčinu problémů s přehříváním.
Instalace zaslepovacích panelů brání chlazenému vzduchu v obtoku sacích otvorů serverů
4
a brání vracení horkého vzduchu. Účinek zaslepovacích panelů je znázorněn na číslo 2 .

3

Příručka HP Proliant DL360 Generation 3 Server Installation Guide, http://www.hp.com

4

Laboratorní pokus – dokument White Paper č. 44, Zlepšení chlazení stojanů použitím zaslepovacích
panelů
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číslo 2
Vliv instalace
zaslepovacích panelů na
teplotu vzduchu
nasávaného do serveru

32 °C
27 °C
35 °C

Z boku

26 °C

Z boku

23 °C
23 °C

Zaslepovací
panel

2A. (vlevo)
Bez zaslepovacích
panelů

28 °C

23 °C

2B. (vpravo)

22 °C

22 °C

Se zaslepovacími panely

21 °C

21 °C

Teplota na vstupu
do serveru

Teplota na vstupu
do serveru

Odkaz na zdroj

White Paper 44
Zlepšení chlazení stojanů
použitím zaslepovacích
panelů

Na proudění vzduchu ve stojanu má rovněž vliv nahodilé uspořádání kabelů. Při postupném
přidávání zařízení IT do jednoho stojanu vznikají problémy s vedením kabelů. číslo 3
znázorňuje, jak může nahodilé vedení kabelů bránit odvodu horkého vzduchu od zařízení IT.

číslo 3
Příklad nahodilého vedení
kabelů

Nepotřebné či nevyužívané kabely je třeba odstranit. Datové kabely by měly mít potřebnou
délku a v případě potřeby je třeba použít propojovací panely. Zařízení by měla být napájena
ze stojanových jednotek PDU pomocí kabelů uříznutých na potřebnou délku. Další informace
o stojanovém příslušenství pro vedení kabelů naleznete na webu společnosti APC.
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4. Odstranění
překážek pod
podlahou
a utěsnění
podlahy

V datových střediscích se zvýšenou
podlahou slouží tato zvýšená podlaha
jako přetlakový prostor či potrubí pro
vedení chlazeného vzduchu od jednotek
CRAC k podlahovým průduchům
(perforovaným deskám či podlahovým
mřížkám) u přední strany stojanů.
V prostoru pod podlahou jsou často
umístěny i další prvky, jako jsou napájecí
kabely, chladicí potrubí, síťové kabely
a v některých případech i rozvody vody,
systémy detekce požáru a hasicí zařízení.

> Utěsnění otvorů pro kabely
Většinu nežádoucích úniků vzduchu ze
zvýšených podlah způsobují otvory pro kabely,
které je proto třeba utěsnit. Z měření
provedeného v různých datových střediscích se
kvůli neutěsněným otvorům v podlaze nedostane
k sacím otvorům zařízení IT 50–80 % cenného
chlazeného vzduchu. Úniky vzduchu přispívají
ke vzniku horkých míst u zařízení IT,
k neúčinnosti chlazení a k růstu nákladů na
infrastrukturu.
Ve víře, že je problém způsoben nedostatečnou
kapacitou chlazení, na takové přehřívání mnoho
datových středisek reaguje instalací dalších
chladicích jednotek. Jedna možnost, jak omezit
náklady na navýšení chladicí kapacity, spočívá
v utěsnění otvorů pro kabely. Instalace průchodek
ve zvýšené podlaze zvyšuje statický tlak pod
zvýšenou podlahou. Zlepšit lze i přívod vzduchu
skrze perforované podlahové desky a podlahové
mřížky. Datová střediska nyní mohou zajistit
optimální účinnost stávající infrastruktury
chlazení a reagovat na rostoucí tepelnou zátěž.

Ve fázi návrhu datového střediska
navrhnou inženýři dostatečně hlubokou
podlahu, která bude moci dodávat vzduch
k podlahovým průduchům požadovanou
rychlostí. Následné přidávání stojanů
a serverů vyžaduje instalaci většího
množství napájecích a síťových kabelů.
V případě přesunu či výměně serverů
a stojanů jsou však staré kabely často
ponechány pod podlahou. To platí zejména v případě kolokačních a vzdálených datových
středisek s vysokou četností výměn klientů. Problém s omezením proudění vzduchu lze
zmírnit pomocí prvků pro zlepšení rozvodu vzduchu. Na číslo 12 je znázorněn příklad.
Umístěním kabelů do stropu lze tomuto problému zcela předejít. Pokud jsou kabely vedeny
pod podlahou, je třeba zajistit dostatek prostoru pro proudění vzduchu nezbytné ke správnému
chlazení. V ideálním případě by měly být podpodlahové kabelové žlaby vedeny v horní části
podlahového prostoru, aby mohlo být volné místo ve spodní části využito jako přetlakový
prostor pro chlazení.

číslo 4
Kabelová průchodka

5. Oddělení
stojanů
s vysokou
hustotou
výkonu

Chybějící podlahové desky je třeba nahrazovat
a desky je třeba správně usadit, aby mezi nimi
nevznikaly mezery. Většinu nežádoucích úniků
vzduchu ze zvýšených podlah způsobují otvory
pro kabely, které je proto třeba utěsnit pomocí
průchodek (číslo 4). Podlahové desky
s nepoužívanými otvory je třeba nahradit plnými
deskami. Plnými deskami je třeba nahradit také
desky u prázdných či chybějících stojanů.

V případě nahromadění stojanů s vysokou hustotou výkonu na jednom místě ztrácí většina
chladicích systémů účinnost. Rovnoměrným rozmístěním takových stojanů na celou
podlahovou plochu lze problém zmírnit. Účinnost této strategie dokládá následující příklad.
Vlastnosti návrhu datového střediska:
Plocha zvýšené podlahy: 465 m ²
Hloubka zvýšené podlahy: 762 mm
Zátěž systému UPS: 560 kW
Průměrný prostor ve stojanech: 116 m ²
Počet stojanů: 200
Průměrná hustota výkonu datového střediska: 112 W/m ²
Průměrná hustota výkonu na stojan: 2 800 watts
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Při započítání šířky uliček a jednotek CRAC a s ohledem na předpoklad, že stojany zabírají
čtvrtinu podlahové plochy datového střediska, činí průměrná hustota výkonu stojanů 2,8 kW.
Při zvýšené podlaze o hloubce 762 mm a se započítáním nezbytných napájecích a datových
kabelů vedených pod podlahou, vlastností jednotek CRAC atd. pravděpodobně maximální
chladicí nepřesáhne 3 kW na stojan , pokud nebudou použity doplňková zařízení s ventilátory.
Na číslo 5 jsme vycházeli z předpokladu, že pět z těchto 200 stojanů jsou stojany s vysokou
hustotou výkonu umístěné v jedné řadě.

číslo 5
Datové středisko se
společně umístěnými
stojany s vysokou hustotou
výkonu

= 10 kW/stojan, ostatní po 2,6 kW

Za předpokladu, že každý z pěti stojanů s vysokou hustotou výkonu má zátěž 10 kW
a zbývajících 195 stojanů má zátěž 2,6 kW, celkový průměr na stojan činí 2,8 kW – tedy
méně, než je teoretický limit chlazení. Průměrná zátěž řady s vysokou hustotou by však
dosahovala 10 kW na stojan. Takovou zátěž by chladicí infrastruktura nezvládla bez
zavedení samostatných řešení (další informace najdete v metodách 9 a 10).
Alternativní možnost spočívá v rozptýlení stojanů s vysokou hustotou tak, aby byla
zachována průměrná hodnota potřeby chlazení, jak ukazuje číslo 6.

číslo 6
Datové středisko
s rozptýlenými stojany
s vysokou hustotou výkonu

= 10 kW/stojan, ostatní po 2,6 kW

Základ účinnosti rozptýlení zátěží s vysokou hustotou výkonu spočívá v tom, že izolované
stojany s vysokou hustotou si mohou „vypůjčit“ nevyužitou chladicí kapacitu od sousedních
stojanů. Tento přístup však nefunguje v případě, že sousední stojany již využívají veškerou
kapacitu, která je pro ně dostupná.
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6. Zavedení
horkých nebo
chladných uliček

Servery pro stojany jsou až na pár výjimek navrhovány tak, aby zepředu nasávaly vzduch
a zezadu jej vyfukovaly. Na číslo 7 je znázorněna místnost, v níž jsou všechny řady
obráceny stejným směrem. Při tomto rozvržení je horký vzduch z řady 1 vyfukován do
vedlejší uličky, kde se mísí s přiváděným vzduchem nebo vzduchem v místnosti a poté je
zepředu nasáván do stojanů v řadě 2. Jak vzduch prochází následujícími řadami, nasávají
servery stále teplejší vzduch. Jsou-li sací otvory ve všech řadách uspořádány tímto způsobem,
musí nutně dojít k závadě zařízení. To platí pro prostředí se zvýšenou I nezvýšenou
podlahou.

číslo 7
Uspořádání stojanů bez
oddělení horkých a chladných
uliček

Řada 1

Řada 2

Řada 3

Řada 4

Doporučuje se proto uspořádat zařízení střídavě do „horkých“ a „chladných“ uliček, jak je
znázorněno na číslo 8. V chladných uličkách jsou umístěny podlahové průduchy a stojany
jsou zde uspořádány tak, že všechny přední strany (se sacími otvory) serverů směřují do
chladné uličky. Horký vzduch je vyfukován do horké uličky, která žádné podlahové průduchy
neobsahuje.
Odkaz na zdroj

White Paper 55
Možnosti architektury
distribuce vzduchu pro
kritická zařízení

Toto uspořádání do horkých a chladných uliček lze použít i v prostředí bez zvýšené podlahy.
Další informace najdete v dokumentu White Paper 55 Možnosti architektury distribuce
vzduchu pro kritická zařízení.

číslo 8
Uspořádání stojanů do systému
horkých a chladných uliček

Řada 1

Řada 2

Schneider Electric – Data Center Science Center
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CRAC

číslo 9

Jednotky CRAC je třeba v zájmu optimální účinnosti chlazení správně umístit vzhledem
k horkým uličkám. Na číslo 9 je znázorněno typické rozvržení místnosti, kde byly jednotky
CRAC rovnoměrně rozmístěny po obvodu
CRAC
místnosti, aby vyhovovaly uspořádání horkých
a chladných uliček.

CRAC

7. Správné
umístění
jednotek CRAC
vzhledem k
horkým uličkám
Typická jednotka CRAC

V tomto příkladu se jednotky CRAC u dvou
bočních stěn nacházejí příliš blízko u chladné
uličky, a v důsledku toho proud vzduchu obtéká
podlahové průduchy v této uličce. Tyto jednotky
CRAC by bylo vhodnější umístit k horní
a spodní stěně, aby se dosáhlo lepšího
proudění vzduchu v uličkách.

Na číslo 10 byly jednotky CRAC přesunuty k
horní a spodní stěně a vzhledem k horkým
uličkám jsou nyní umístěny správně. Podle tradičních doporučení by měly být jednotky CRAC
umístěny u chladných uliček, aby vytvářely proudění vzduchu k podlahovým průduchům.
Z počítačové simulace dynamických toků (CFD, Computational Fluid Dynamics) však vyplývá,
že horký vzduch z horkých uliček prochází
při návratu k jednotkám CRAC přes stojany
CRAC
CRAC
do chladných uliček, kde tak dochází k mísení
horkého a chladného vzduchu a zvýšení
teploty vzduchu přiváděného k předním
stranám stojanů.
CRAC

číslo 10
Jednotky CRAC správně
umístěné vzhledem
k uličkám

Lze tak dojít k závěru, že v případě chladicího
systému se zvýšenou podlahou je důležitější
umístit jednotky CRAC do blízkosti trasy
návratu vzduchu (horké uličky) než do trasy
přívodu vzduchu ze zvýšené podlahy
(chladné uličky).
CRAC

CRAC
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8. Využití
podlahových
průduchů

Klíčovou roli ve snaze o maximální zvýšení chladicího výkonu hraje proudění vzduchu ve
stojanech a rozložení stojanů. Nevhodné umístění podlahových průduchů však může způsobit,
že se chlazený vzduch ještě před vstupem do zařízení smísí s horkým vzduchem, a v důsledku
toho vzniká řada výše zmíněných problémů s výkonem a nákladů. Nevhodně umístěné
přívodní či odvodní průduchy jsou rozšířeným nedostatkem a mohou smazat téměř všechny
výhody konfigurace s horkými a chladnými uličkami.
Základem je umístit přívodní průduchy co nejblíže k sacím otvorům zařízení, aby vzduch
v chladných uličkách zůstal co nejchladnější. V případě rozvodu vzduchu pod podlahou to
znamená, že se mají podlahové průduchy nacházet pouze v chladných uličkách. Stejně
účinný jako rozvod pod podlahou může být i rozvod ve stropě – i zde však platí, že mají být
přívodní průduchy umístěny pouze nad chladnými uličkami a proud vzduchu z těchto průduchů
má směřovat přímo dolů do chladné uličky (nikoli do boku, jak je tomu při využití rozptylového
průduchu). Ve stropních i podpodlahových systémech je třeba průduchy umístěné u nefunkčních
zařízení uzavřít, protože by mohly do jednotky CRAC vracet vzduch s nižší teplotou, což by
snížilo účinnost odvlhčování a zvýšilo výkon jednotky CRAC.
Podlahové průduchy umístěné příliš blízko k jednotkám CRAC vytvářejí podtlak a způsobují
nasávání vzduchu z místnosti pod podlahu, jak ukazuje číslo 11. Ke správnému výběru
umístění podlahových průduchů a k zajištění správného statického tlaku lze použít jednoduché
zařízení pro měření rychlosti proudění vzduchu.

číslo 11
Relativní pohyb vzduchu
v podpodlahových
prostorech s vysokou
rychlostí

CRAC
nebo
CRAH

Stojanová skříň

Poznámka: Orientace stojanů se může v některých datových střediscích lišit. Výše uvedený
příklad se liší od příkladu na číslo 10. Je zde však použit k ilustraci výše popsaného způsobu
proudění vzduchu.
Základem je umístit odvodní průduchy co nejblíže k výstupním otvorům zařízení, aby se
dosáhlo maximálního odběru horkého vzduchu z horkých uliček. V některých případech
se k odběru horkého vzduchu používá snížení strop, který usnadňuje rozmístění odvodních
průduchů do horkých uliček. Pokud se k odvodu vzduchu používá vysoký otevřený strop, je
nejvhodnější vést horký vzduch zpět do jednotky CRAC v co největší výšce, a je-li to možné,
uzavřít jej do potrubí, které lze umístit přímo nad horké uličky. I jednoduchý stropní prostor
jen s několika průduchy umístěnými přibližně nad horké uličky je lepší než hromadný odvod
vzduchu na straně místnosti.
U menších místností bez zvýšené podlahy či potrubí se v rohu místnosti či u stěny často
nacházejí jednotky CRAC s horním či dolním prouděním. V těchto případech může být
obtížné přizpůsobit přívod chladného vzduchu umístění chladných uliček a odvod horkého
vzduchu rozmístění horkých uliček. V těchto situacích tedy vždy dochází ke snížení výkonu.
Následujícími způsoby však lze výkon těchto systémů zlepšit:

• Jednotky s horním prouděním umístěte na konec horké uličky a opatřete je potrubím

pro přívod chladného vzduchu nad chladné uličky v co největší vzdálenosti od jednotky
CRAC.
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• Jednotky s dolním prouděním umístěte na konec chladné uličky tak, aby dodávaly

vzduch do chladné uličky, a pro odvod horkého vzduchu nainstalujte nad horké uličky
buď snížený strop, nebo závěsné potrubí s odvodními průduchy.

Ze studie o špatně umístěných přívodních a odvodních průduších vyplývá hlavní příčina
problémů: Pracovníci mají pocit, že v některých uličkách je moc teplo a v jiných zase moc
zima, a pokusí se situaci napravit přesunutím průduchů přivádějících chladný vzduch do
horkých uliček a odvodů horkého vzduchu do chladných uliček. Stav, jehož se dobře
navržené datové středisko pokouší dosáhnout, tedy oddělení horkého a chladného
vzduchu, považují zaměstnanci za závadu a pokusí se vzduch smísit. Tím sníží výkon
a zvýší náklady na celý systém. Horké uličky mají být skutečně horké.

9. Instalace
zařízení na
podporu
proudění
vzduchu

Tam, kde je vyhovující celková průměrná chladicí kapacita, avšak v důsledku stojanů
s vysokou hustotou výkonu vznikla horká místa, lze zátěži uvnitř stojanů ulevit dodatečnou
instalací ventilátorových zařízení, která zlepšují proudění vzduchu a mohou zvýšit kapacitu
chlazení na 3 kW až 8 kW na stojan. Zařízení, jako jsou jednotky distribuce vzduchu (ADU,
Air Distribution Unit), si umí účinně „vypůjčit“ vzduch ze sousedních stojanů (číslo 12). Jako
u všech zařízení, která si tímto způsobem vypůjčují vzduch, je třeba u jejich umísťování
postupovat opatrně, aby odběr vzduchu z okolních prostorů nezpůsobil přehřátí sousedních
stojanů. Tato zařízení mohou být napájena jednotkami UPS, které při výpadcích napájení
zabrání vypnutí zařízení kvůli přehřátí. V prostředích s vysokou hustotou může dojít k tepelnému
přetížení i za dobu, kterou záložní generátor potřebuje ke spuštění.

Ventilátorové panely, například jednotky
distribuce vzduchu (ADU), lze umístit do
spodních pozic ve stojanech, kde zajišťují
vertikální proudění vzduchu za účelem
vytvoření „clony“ z chladného vzduchu mezi
předními dvířky a servery. Účinnost tohoto
nově vytvořeného přetlakového prostoru je
třeba zajistit pomocí zaslepovacích panelů
(popsaných u metody 3 v tomto dokumentu).
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V případě vyšší hustoty výkonu lze odstranit
zadní dvířka skříně a nahradit je například
jednotkou pro odsávání vzduchu (ARU,
Air Removal Unit). Ta odsává horký vzduch,
který by byl za běžných okolností vyfukován
do horké uličky, a žene jej vzhůru, kde jej
nasaje průduch pro odvod horkého vzduchu.
To brání zpětnému oběhu vzduchu ve
stojanech a zvyšuje účinnost a kapacitu
jednotky CRAC. Tato zařízení je třeba
doplnit použitím zaslepovacích panelů
a bočních panelů pro stojany.

číslo 13
Stojanová potrubní
jednotka pro odvod
vzduchu

10. Instalace
architektury
chlazení na
úrovni řad
Odkaz na zdroj

White Paper 46
Napájení a chlazení pro vysoce
kompaktní stojany a blade
servery

S růstem požadavků na napájení a chlazení ve stojanech je stále těžší dodávat k sacím
otvorům všech serverů stálý proud chladného vzduchu, pokud se spoléháme jen na vzduch
proudící z podlahových průduchů (další informace o omezeních rozvodu chladného vzduchu
v aplikacích s vysokou hustotou výkonu naleznete v dokumentu White Paper č. 46 Napájení
a chlazení pro vysoce kompaktní stojany a blade servery). Architektura chlazení na úrovni
řad se zaměřuje na odběr tepla a snižuje důležitost správného rozvodu studeného vzduchu
podlahovými průduchy. Díky umístění chladicích zařízení přímo do řad lze horký vzduch
zachytit a ochladit ještě dříve, než se smísí se vzduchem v místnosti. Chlazení zařízení IT
je tak předvídatelnější. Dokument White Paper č. 130 Výhody chladicích systémů datového
střediska – stojanová a řadová architektura pojednává o rozdílech a výhodách tohoto přístupu
oproti klasickým strategiím chlazení datového střediska. Na číslo 14 je znázorněn jeden
příklad této architektury chlazení na úrovni řad.

Odkaz na zdroj

White Paper 130
Výhody chladicích systémů
datového střediska – stojanová
a řadová architektura

číslo 14
Architektura chlazení
na úrovni řad
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Za účelem dalšího zvýšení účinnosti a předvídatelnosti systému na úrovni řad lze přidat
stojanové či řadové systémy jímání vzduchu. Tyto samostatné chladicí systémy s vysokou
hustotou výkonu jsou navrženy tak, aby při instalaci do datového střediska neměly vliv na
žádné další stojany ani na stávající systémy chlazení. Tyto systémy jsou vzhledem k místnosti
teplotně „neutrální“ – nasávají horký vzduch ze zařízení IT a zpět do místnosti či uzavřené
skříně vypouštějí chladný vzduch.
Jímání horkého vzduchu ze zařízení IT zvyšuje teplotu vzduchu vracejícího se do chladicích
zařízení na úrovni řad, čímž se zvyšuje účinnost systému. Také to brání mísení horkého
vzduchu, takže je systém na úrovni řad lépe předvídatelný. Dva příklady těchto systémů jsou
znázorněny na číslo 15 a 16.

V zónách s vysokou hustotou lze
zavést systém jímání vzduchu z horké
uličky. Řada se zvrchu přikryje
stropními panely a konce horké uličky
se uzavřou dveřmi. Do horké uličky
vyfukují servery horký vzduch (až 60
kW na stojan), který je poté odváděn
do chladicí jednotky, ochlazen a s
vhodnou teplotou vypuštěn zpět do
místnosti.

číslo 15
Systém jímání vzduchu z horké
uličky (zóny s vysokou
hustotou)

V systému jímání vzduchu ze stojanu
má každá skříň se zařízeními IT jeden či
více řadových chladicích systémů, které
zajišťují maximálně účinný odběr tepla
a přívod chladného vzduchu k zařízením
ve stojanu (až 60 kW na stojan).

číslo 16
Systém jímání vzduchu ze
stojanu (možnost použití
až dvou stojanů IT)
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Závěr

Instalace nejnovějších technologií blade serverů přináší mnoho výhod. V případě
nejkompaktnější možné implementace však mají tyto servery dvojnásobný až pětinásobný
příkon oproti tradičním serverům a vydávají tolik tepla, že pokud chybí aktivní strategie
chlazení, mohou snadno způsobit vypnutí ostatních zařízení z důvodu vysoké teploty.
Chceme-li se vyhnout závadám zařízení, jejich nevysvětlitelnému zpomalení a zkrácení jejich
životnosti, je stále důležitější zavést režim pravidelných kontrol stavu systému, při nichž se
ověřuje, zda chladicí zařízení poskytují očekávanou kapacitu, účinnost a redundanci. Řešení
popsaná v tomto dokumentu přinesou maximální výkon datového střediska, aby bylo možné
zachovat kvalitu podporovaných obchodních procesů a předejít budoucím problémům.
Pokyny uvedené v řešeních 1–8 umožní typickému datovému středisku fungovat v rámci
původního návrhu. Řešení 9 ukazuje, jak lze pomocí doplňkových zařízení zlepšit rozvod
vzduchu. Řešení 10 se zabývá novou škálovatelnou architekturou chlazení, kterou lze vytvořit
systém chlazení s vysokou hustotou výkonu.

Uznání
Zvláštní poděkování Peteru Hannafordovi za vytvoření původního obsahu tohoto dokumentu.
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