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> Vezetőknek szóló összefoglaló
A nagy sűrűségű szerverek hatalmas előnyt jelentenek
a wattra vetített teljesítmény szempontjából. Azonban
a rendszertől függően jelentős hűtési problémát is
jelenthetnek. A gyártók mai szervereinek hűtéséhez
rackenként több mint 40 kW hűtési kapacitás
szükséges. Mivel a legtöbb adatközpontot rackenként
átlagosan maximum 2 kW teljesítmény hűtésére
tervezték, a nagy sűrűségű berendezések megfelelő
hűtése innovatív stratégiákat igényel. Ez a tanulmány
tíz módszert kínál, amelyekkel növelhető a meglévő
adatközpontok hűtés hatékonysága és kapacitása,
illetve teljesítménysűrűsége.

by Schneider Electric a tanulmányok megtalálhatók a Schneider Electric
tanulmány-könyvtárban készítette a Schneider Electric Data Center Science Center
DCSC@Schneider-Electric.com
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Tíz hűtési megoldás nagy sűrűségű szerverrendszerekhez

Bevezetés

A blade szerverek kevesebbet fogyasztanak, mint a hagyományos (pl. 1U méretű) szerverek.
Azonban ha kompakt módon, egyetlen rackben vannak elhelyezve (1. ábra),
a megnövekedett teljesítményigény és disszipált hő egyes adatközpontokban meleg pontok
kialakulásához vezethet. Nem valószínű, hogy egy hagyományos adatközpont, amelyben
számítógéptermi légkondicionáló egységek álpadlón keresztül biztosítják a levegőellátást,
képes lenne rackenként 3 kW-nál nagyobb hűtési kapacitást biztosítani, függetlenül
a légkondicionálók számától és kapacitásától, illetve a padló mélységétől. Az egy rackre
jutó maximális hűtési kapacitás a folyosóelárasztásos hűtés esetén még kevesebb, mint
álpadlós hűtéssel.1 A rackalapú hűtési megoldások már bőven 10 kW fölötti hűtési kapacitást
biztosítanak rackenként.

1. ábra
Példák a szerversűrűség
növekedésére

Az adatközpontok hűtőrendszerének tervezésekor a cél, hogy szabad utat teremtsünk
a hűtött levegő forrása és a szerverek között. Hasonlóképpen szabad utat kell teremteni a
szerverek meleglevegő-kifúvása és a légkondicionáló egység beszívása között. Azonban van
néhány tényező, amely negatívan hat ennek a célnak az elérésére.
Ez a tanulmány ismerteti azokat a főbb tényezőket, amelyek csökkentik az adatközpont
üzemeltetési hatékonyságát és teljesítménysűrűségét, és bemutatja, milyen lehetőségek
vannak ezeknek a problémáknak az elkerülésére. Megad néhány olyan megoldást, amelyek
lehetővé teszik, hogy az adatközpontok a tervezett kapacitásnál jelentősen többel is
megbirkózzanak, mindezt nagyobb átépítés nélkül.
Az alábbi tíz rész olyan megoldásokat ismertet, amelyek a hűtés rossz hatásfokának és
alulteljesítésének gyökerét orvosolják. A tíz megoldást sorrendben a legegyszerűbb és
legköltséghatékonyabb megoldástól kezdve soroljuk fel. Amennyiben a cél az, hogy az
adatközpont jóval 6 kW/rack feletti teljesítménysűrűséget legyen képes elérni egy adott
helyen, akkor célszerűbb lehet egyből az olyan extrémebb megoldásokkal próbálkozni, mint a
9-es és 10-es számú.

1. Állapotellenőrzés
Kapcsolódó forrás

55. tanulmány
Légelosztási architektúrák
létfontosságú létesítményekbe

Ahogy egy autó esetében is fontos a rendszeres szerviz, az adatközpontnak is maximális
hatékonysággal kell üzemelnie az általa támogatott üzleti folyamatok fenntartásához és
a jövőbeni problémák elkerüléséhez. Mielőtt a hűtési problémák leküzdéséhez költséges
fejlesztésekbe kezdene az adatközpontban, bizonyos ellenőrző lépéseket kell végrehajtania
a hűtési infrastruktúra potenciális hibáinak megállapításához. Ezekkel az ellenőrzésekkel
megállapítható, hogy milyen állapotban van az adatközpont az IT-berendezések hővel
kapcsolatos meghibásodásának elkerülése szempontjából. Abban is segítenek, hogy
megállapítsa, rendelkezésre áll-e megfelelő hűtési kapacitás a jövőre nézve. Az aktuális
1

Ha további információt szeretne a légelosztási architektúrákról, olvassa el az 55-ös számú, Légelosztási
architektúrák létfontosságú létesítményekbe című tanulmányt.
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állapotot jelenteni kell, és meg kell határozni a kiindulási szintet annak érdekében, hogy
a későbbi korrekciós intézkedések eredményesek legyenek.
A hűtőrendszer ellenőrzésének az alábbiakra kell kiterjednie:

 Maximális hűtési kapacitás. Ha nincs a tankban elég üzemanyag a motor
működéséhez, semmilyen állítgatás nem segít a helyzeten. Ellenőrizze, hogy a teljes
hűtési kapacitás elegendő-e az adatközpontban lévő IT-berendezések számára. 1 watt
felvett teljesítményhez 1 watt teljesítményű hűtésre van szükség. Ha az igények
meghaladják a kínálatot, nagyobb áttervezésre vagy esetleg olyan zárt nagy sűrűségű
hűtési megoldásokra van szükség, amelyeket a 10-es számú megoldásban ismertetünk
majd.

 Számítógéptermi légkondicionáló egységek. A mért bemeneti és kimeneti
hőmérsékletnek és páratartalomnak konzisztensnek kell lennie a tervezett értékekkel.
Adjon meg beállítási pontokat, illetve szükség esetén állítsa be őket újra. Ha
a visszaszívott levegő hőmérséklete jelentősen kisebb, mint a terem környezeti
hőmérséklete, az azt jelenti, hogy „rövidzár” van a levegő áramlási útjában, aminek
következtében a hűtött levegő kikerüli az IT-berendezéseket, és közvetlenül
a légkondicionálóhoz tér vissza. Ellenőrizze, hogy minden ventilátor megfelelően
működik-e, valamint hogy a riasztások is működnek-e. Gondoskodjon róla, hogy
minden szűrő tiszta legyen.

 Hűtővíz/kondenzátorkör. Ellenőrizze a hűtőkészülékek és/vagy a külső
kondenzátorok, szivattyúrendszerek, valamint az elsődleges hűtőkörök állapotát.
Ellenőrizze, hogy minden szelepe megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy
(amennyiben használatban vannak) a DX rendszerek teljesen fel vannak-e töltve.

 Teremhőmérsékletek. Ellenőrizze a hőmérsékleteket az adatközpont folyosóinak
stratégiai fontosságú pontjain. Ezeknek a mérési pontoknak általában
a berendezéssorok között, körülbelül minden negyedik racknél kell lenniük.

 Rackhőmérsékletek. A mérési pontoknak a légbeszívás közepén, a rack alján,
közepén és tetején kell lennie. A hőmérsékleteket rögzíteni kell, és össze kell
hasonlítani az IT-berendezések gyártói által javasolt beömlési hőmérsékletekkel.

 Padlólapok légsebessége. Ha álpadlót használnak a hűtéshez, a levegő
sebességének egyformának kell lennie a különböző perforált lapok vagy padlórácsok
esetében.

 Padló alatti rész állapota. Az álpadló alatti kosz és por átfújódik a szellőzőnyílásokkal
ellátott padlólapokon, és bejut az IT-berendezésekbe. Az olyan padló alatti elemek,
mint a hálózati és tápkábelek akadályozzák a légáramlást, és negatív hatással vannak
a rackek hűtésére.

 Légáramlás a rackeken belül. A rackeken belüli rések (zárópanel nélküli üres rackés blade helyek, nem szigetelt kábelnyílások), valamint a túl sok kábel hatással van
a hűtés teljesítményére.

 Sorok és perforáltpadlólapok elrendezése. A padló alatti hely hatékony
Kapcsolódó forrás

40. tanulmány
A hűtés felülvizsgálata
a lehetséges hűtési
problémák felismeréséhez
adatközpontokban

hűtőközegként való használata rendkívüli mértékben függ a padlószellőzők
elrendezésétől és a légkondicionáló egységek elhelyezésétől.
Részletes leírás a 40-es számú tanulmányban (A hűtés felülvizsgálata a lehetséges hűtési
problémák felismeréséhez adatközpontokban) olvasható.
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2. A hűtőrendszer
karbantartása

Az Uptime Institute2 jelentésében a felkeresett adatközpontok több mint 50%-ának esetében
számolt be üzemeltetési hibákról. Habár ezeket kollektíven a „rossz hűtés” jelzővel látták el,
egyes hibák oka a karbantartási munkálatok nem megfelelő vagy rossz végrehajtása volt.
Néhány a feltárt hibák közül:

 A koszos vagy elzáródott hőcserélők elfojtják a légáramlást
 Alultöltött DX rendszerek
 Nem megfelelően elhelyezett vezérlési pontok
 Nem kalibrált vagy sérült érzékelők
 Rossz irányú bekötések
 Meghibásodott szelepek
 Meghibásodott szivattyúk
 Feleslegesen járó szivattyúk
 Szabadhűtési rendszerek nem lettek elindítva
A rendszeres szerviz- és megelőzési karbantartás létfontosságú egy adatközpont
csúcsteljesítménnyel való üzemeléséhez. Ha a rendszert egy ideje már nem szervizelték,
akkor ezt haladéktalanul meg kell tenni. Rendszeres karbantartási programot kell bevezetni
a gyártói javaslatokkal és előírásokkal összhangban. További információért forduljon
karbantartó cégéhez, légkondicionálási tanácsadójához vagy a Schneider Electrichez.

3. Zárópanelek
beszerelése és
rendezett
kábelezés
bevezetése

Ha a rackekben fel nem használt hely van, akkor a berendezésből kiömlő meleg levegő
„levághatja” a rendes utat, és visszatérhet a berendezés beömlőnyílásához. A meleg levegő
korlátlan újrafelhasználása a berendezés felesleges felmelegedéséhez vezet.
Egy HP szerver telepítési útmutatója3 a következőt mondja:

FIGYELEM! Mindig tegyen zárópaneleket a rack összes üres előlapi U-helyére.
Ez az elrendezés biztosítja a megfelelő légáramlást. A rack zárópanelek nélküli
használata nem megfelelő hűtést eredményezhet, ami hőmérséklet okozta kárhoz
is vezethet.
Ezt a tanácsot gyakran figyelmen kívül hagyják, és ez súlyos túlmelegedési problémákhoz
vezet. A zárópanelek beszerelése megakadályozza, hogy a hűtött levegő átugorja
a szerverbeömlőket, így pedig a meleg levegő újrafelhasználását. A 2. ábra4 mutatja
a zárópanelek hatását.

2

http://www.upsite.com

3

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

4

laboratóriumi kísérlet – 44-es számú tanulmány: A rackhűtés teljesítményének növelése
zárópanelekkel
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Oldalnézet
2. ábra
A zárópanelek
beszerelésének hatása
a beömlő levegő
hőmérsékletére

90°F (32°C)
80°F (27°C)
95°F (35°C)

79°F (26°C)
73°F (23°C)
73°F (23°C)
Zárópanel

2A. (bal oldal)

2B. (jobb oldal)

83°F (28°C)
72°F (22°C)

Zárópanelekkel

70°F (21°C)

Zárópanelek nélkül

Oldalnézet

73°F (23°C)
72°F (22°C)
70°F (21°C)

Szerverbe beömlő levegő hőmérséklete

Kapcsolódó forrás

44. tanulmány
A rackhűtés
teljesítményének növelése
zárópanelekkel

Szerverbe beömlő levegő hőmérséklete

A racken belüli légáramlásra a rendezetlen kábelezés is hatással van. Ha az ITberendezések egyre inkább egy rackbe tömörülnek, új problémák merülhetnek fel
a kábelrendezéssel kapcsolatban. A 3. ábra bemutatja, hogyan korlátozhatja a rendezetlen
kábelezés az IT-berendezésekből való levegőkiáramlást.

3. ábra
Példa rendezetlen
kábelezésre

A felesleges vagy nem használt kábeleket el kell távolítani. Az adatkábeleket megfelelő
hosszúságúra kell vágni, és ahol lehet, patch paneleket kell használni. A berendezések
tápellátását rackbe szerelhető áramelosztókkal kell biztosítani, és megfelelő hosszúságú
kábeleket kell alkalmazni. A kábelezési problémákat megoldó racktartozékokról további
információ az APC webhelyén található.
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4. A padló
alatti
elzáródások
megszünteté
se és a padló
szigetelése

Az álpadlós adatközpontokban az
álpadló alatt áramlik a hideg levegő a
légkondicionáló egységektől a rackek
előtt, szellőzőnyílásokkal ellátott
padlórészekhez (perforált lapok vagy
padlórácsok). Az álpadló alatti területet
gyakran használják olyan elemek
elvezetésére, mint a tápellátási és
hűtőcsövek, a hálózati kábelek, illetve
esetenként a víz- és tűzjelző/tűzoltó
rendszerek.

> A kábelkivágások szigetelése
Az álpadlós környezetekben a kábelkivágások
okozzák a nem kívánatos levegőszivárgások
nagy részét, ezért ezeket szigetelni kell. A több
adatközpontban végzett mérések alapján az
értékes, kondicionált levegő 50–80%-a a nem
szigetelt padlónyílások miatt nem éri el az ITberendezések beömlőnyílásait. Ez az elveszett
levegő (más néven elszökő légáram) hozzájárul
az IT-berendezések meleg pontjainak
kialakulásához, a rossz hatásfokú hűtéshez,
illetve az infrastrukturális költségek
növekedéséhez.

Az adatközpontok tervezési fázisában
Számos helyen a túlmelegedésre további
a mérnökök megadják azt az
hűtőegységek beszerelésével válaszolnak abban
a hiszemben, hogy a nem megfelelő hűtési
álpadlómélységet, amely a levegőnek
kapacitás a probléma. A további hűtőkapacitása rackekhez a kívánt sebességgel való
igény minimalizálásának egyik alternatív
eljuttatásához szükséges. A későbbi
módszere a kábelkivágások elszigetelése. Az
álpadlós kábelátvezetés-lezárók beszerelése
rack- és szerverbővítések során további
növeli a statikus nyomást az álpadló alatt. A
táp- és hálózati kábeleket szerelnek be.
levegő perforált lapokon és padlórácsokon
Gyakran a szerverek és rackek
keresztüli áramlása is javítható. Az
áthelyezésekor és cseréjekor a régi
adatközpontokban optimalizálható a meglévő
hűtési infrastruktúra hatékonysága és az egyre
kábeleket otthagyják a padló alatt.
növekedő hőterhek kezelése.
Különösen igaz ez a kollokációs és
„telehousing” létesítményekre, ahol az
ügyfelek gyorsan cserélődnek. Az olyan,
légelosztást javító eszközök, mint ami a 12. ábrán látható, képesek enyhíteni a korlátozott
légáramlást problémáját. A kábelek rack feletti vezetésével garantálható, hogy ez a probléma
soha ne lépjen fel. Ha a kábelezést a padló alatt vezetik, elegendő helyet kell fenntartani
a megfelelő hűtéshez szükséges légáramlás biztosításához. Ideális esetben az álpadló alatti
kábelcsatornákat feljebb, közvetlenül az álpadló alatt kell elvezetni, hogy az alatta lévő hely
biztosíthassa a hűtött levegő elvezetését.

4. ábra
Kábelkivágás-lezáró

5. A nagysűrűségű
rackek
szétválasztása

A hiányzó padlólapokat pótolni kell, a lapokat pedig
a helyükre kell igazítani a rések eltüntetése
érdekében. A padlóban lévő kábelkivágások
okozzák a nem kívánatos levegőszivárgás nagy
részét, ezért ezeket szigetelni kell a kábelek körül
záróelemmel (4. ábra). A nem használt
kábelkivágásokat tartalmazó lapokat teli lapokra kell
cserélni. Az üres vagy hiányos rackekkel
szomszédos helyekre is teli lapokat kell helyezni.

Ha nagysűrűségű rackek vannak egymás mellé telepítve, a legtöbb hűtőrendszer hatásfoka
lecsökken. A rackeknek a teljes padlófelületen való elosztása megszünteti ezt a problémát.
Az alábbi példával illusztráljuk e stratégia hatékonyságát.
Adatközpont-tervezési jellemzők:
Álpadlópadló területe: 465 m²
Álpadló mélysége: 762 mm
UPS terhelése: 560 kW
Átlagos rackhely: 116 m²
Rackszám: 200
Az adatközpont átlagos teljesítménysűrűsége: 1204 W / m²
Rackek átlagos wattsűrűsége: 2800 W
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Figyelembe véve a folyosók és a légkondicionáló egységek által elfoglalt helyet, valamint
feltételezve, hogy a rackek az adatközpont padlóterületének egynegyedét foglalják el, az
átlagos racksűrűség 2,8 kW-nak adódik. 762 mm-es álpadló-mélység mellett, valamint
számításba véve a szükséges padló alatti táp- és adatkábelezést és a légkondicionálás
légáramlási karakterisztikáját stb., a maximális hűtési kapacitás nem valószínű, hogy
meghaladja a rackenként 3 kW-os értéket, ha nem használnak kiegészítő ventilátoros
eszközöket. Az 5. ábrán feltételeztük, hogy a 200 rack közül 5 nagy sűrűségű rack van,
melyek sorban vannak elhelyezve.

5. ábra

= 10 kW-os rack – a többi
2,6 kW-os

Adatközpont, melyben az
összes nagy sűrűségű rack
együtt van

Az 5 nagy sűrűségű racket 10 kW-osnak, a többi 195 racket pedig 2,6 kW-osnak feltételezve
a rackenkénti átlagteljesítmény 2,8 kW-nak adódik, ami az elméleti hűtési korlát alá esik.
Azonban a nagy sűrűségű sor átlagos teljesítménye 10 kW/rack, amelynek hűtéséhez az
infrastruktúra nem elegendő, ha nem alkalmaznak zárt megoldásokat (lásd a 9-es és 10-es
megoldást).
Egy lehetséges alternatíva, hogy a nagy sűrűségű rackeket szétszórjuk, így nem kell túllépni
az átlagos hűtésigényt (6. ábra).

6. ábra
Adatközpont, melyben
a nagy sűrűségű rackek
szét vannak szórva

= 10 kW-os rack – a többi
2,6 kW-os

A nagy sűrűségű terhek szétszórás főként azért hatékony, mert az elszigetelt nagy
teljesítményű rackek gyakorlatilag kölcsönvehetik a kihasználatlan hűtési kapacitást a
szomszédos rackektől. Azonban ez a hatás nem valósítható meg, ha a szomszédos rackek
már kihasználják az összes, számukra elérhető kapacitást.

6. Hideg/melegfolyosós
elrendezés

Kevés kivétellel a legtöbb rackszerver elöl beszívja, hátul pedig kifújja a levegőt. A 7. ábra
egy olyan termet ábrázol, amelyben minden sor ugyanabba az irányba néz. Ezzel az
elrendezéssel az 1. sor a meleg levegőt a szomszédos sorba fújja, ahol ez előbb keveredik
a befújt hideg levegővel vagy a terem saját levegőjével, és csak ezután lép be a 2. sor
rackjeibe. Ahogy a levegő egyre több szomszédos soron áthalad, a szerverek egyre
melegebb levegőt szívnak be. Ha a légbeömlők minden sorban ugyanabba az irányba
néznek, elkerülhetetlen a berendezések meghibásodása. Ez a hatás álpadlós és álpadló
nélküli környezetekben egyaránt előfordul.
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7. ábra
Elválasztott meleg és
hidegfolyosók nélküli
rackelrendezés

1. sor

Kapcsolódó forrás

55. tanulmány
Légelosztási architektúrák
létfontosságú létesítményekbe

3. sor

2. sor

4. sor

A bevált gyakorlat az, hogy a berendezéseket a hideg- és melegfolyosók váltakozásával
helyezzük el (8. ábra). A hidegfolyosók tartalmazzák a szellőzőnyílásokkal ellátott
padlólapokat, és a rackek úgy vannak bennük elhelyezve, hogy a szerverek eleje
(légbeömlője) hidegfolyosóra néz. A meleg levegő a melegfolyosóba ömlik, ahol nincsenek
szellőzőnyílással ellátott padlólapok.
Ez a hideg-/melegfolyosós elrendezés fix padlós környezetekben is alkalmazható. További
információt az 55-ös számú, Légelosztási architektúrák létfontosságú létesítményekbe című
tanulmány tartalmaz.

8. ábra
Hideg-/melegfolyosós
rackelrendezés

1. sor

4. sor

A hűtési hatékonyság optimalizálásához a légkondicionáló egységeket a melegfolyosókhoz
kell igazítani. A 9. ábrán egy tipikus teremelrendezés látható, amelyben a légkondicionáló
egységek egyenletesen vannak elosztva a terem szélein a hideg-/melegfolyosós elrendezés
kiszolgálásához.

HIDEGFOLYOSÓ

MELEGFOLYOSÓ

HIDEGFOLYOSÓ

AC

MELEGFOLYOSÓ

AC

HIDEGFOLYOSÓ

7. A légkondicionáló
egységek
melegfolyosókhoz
igazítása

3. sor

2. sor

AC

AC
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AC

HIDEGFOLYOSÓ

MELEGFOLYOSÓ

AC

HIDEGFOLYOSÓ

MELEGFOLYOSÓ

HIDEGFOLYOSÓ

AC

AC

Ebben a példában az oldalfalakon lévő légkondicionáló egységek túl közel vannak
a hidegfolyosóhoz, ami azt eredményezi, hogy a levegő áthalad az ebben a sorban lévő
padlószellőzőkön. Ezek a légkondicionáló egységek jobb helyen lennének a felső és alsó
falon, így jobb lenne a sorokban a légáramlás.
A 10. ábrán lévő elrendezésben a légkondicionáló egységek átkerültek a felső és alsó falra,
a melegfolyosókhoz igazítva. A józan ész azt diktálja, hogy a légkondicionáló egységeket
a hidegfolyosókhoz kell tennie, hogy levegővel lássák el a padlószellőzőket. Azonban
a számítógépes aerohidrodinamikai elemzések kimutatták, hogy a melegfolyosókból jövő
meleg levegő a légkondicionáló egységekbe való visszatéréskor a rackeken keresztül átjut
a hidegfolyosóba, így a meleg és a hideg levegő keveredése növeli a rackelőlapokhoz jutó
levegő hőmérsékletét.
Összefoglalva: álpadlós hűtőrendszer esetében fontosabb a légkondicionáló egységeket
a levegő visszatérési útjához (a melegfolyosókba) helyezni, mint a padló alatti
levegőbetáplálási úthoz (hidegfolyosók).

8. Padlószellőzők
elrendezése

A rackek légáramlása és a rackek elrendezése kulcsfontosságú a hűtés hatékonyságának
maximalizálása szempontjából. Azonban a padlószellőzők helytelen elhelyezése azt
okozhatja, hogy a hűtőlevegő a kifújt meleg levegővel keveredjen mielőtt elérné
a berendezést, ezáltal utat engedve a korábban említett teljesítményproblémáknak és
többletkiadásoknak. A fújó és szívó szellőzőket gyakran helyezik el rosszul, és ez kiolthatja
a hideg-/melegfolyosós tervezés szinte összes előnyét.
A fújó szellőzők esetében a kulcs, hogy a lehető legközelebb helyezzék el őket
a berendezések beömlőnyílásaihoz, ezáltal a hideg levegő a lehető leghatékonyabban
tartható a hidegfolyosóban. A padló alatti légelosztás esetében ez azt jelenti, hogy csak
a hidegfolyosókon vannak szellőzőlapok. A felső légtovábbítás ugyanolyan hatékony lehet,
mind a padló alatti – de itt is az a fontos, hogy csak a hidegfolyosók felett legyenek fújó
szellőzők, valamint hogy a szellőzők a légáramlást közvetlenül lefelé, a hidegfolyosóba
irányítsák (nem pedig oldalirányban). A felső és a padló alatti rendszerekben is el kell zárni
minden olyan szellőzőnyílást, amely kikapcsolt berendezés közelében van, hiszen ezek
a levegőforrások alacsonyabb hőmérsékletű levegőt adnak vissza a légkondicionálónak, ami
fokozott páratartalom-csökkentést és kisebb hűtési teljesítményt eredményez.
A légkondicionálókhoz túl közel helyezett padlószellőzők negatív nyomást eredményeznek,
így a terem levegője visszaszívódik a padló alá a 11. ábrán látható módon. Egy egyszerű
anemométer segítségével megállapítható, hogy hova kell szellőzős lapokat helyezni
a megfelelő statikus nyomás eléréséhez.
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11. ábra
Relatív légmozgás nagy
sebességű padló alatti
környezetekben

AC
vagy
AC

Rack

Megjegyzés: A rackek tájolása néhány adatközpontban eltérő lehet. A fenti példa különbözik
a 10. ábrán bemutatottól; azért szerepel itt mégis, hogy a fent leírt légáramlási mintát
illusztrálja.
A szívó szellőzők esetében a kulcs, hogy a lehető legközelebb helyezzék el őket
a berendezések kiömlőnyílásaihoz, és így a meleg levegőt minél hatékonyabban lehessen
összegyűjteni a melegfolyosókból. Egyes esetekben álmennyezeti visszaszívást használnak
a meleg levegő összegyűjtéséhez, ami megkönnyíti a szívó szellőzők melegfolyosókhoz
igazítását. Magas, nyílt mennyezet használatakor a legjobb módszer, hogy a
légkondicionálók szívórészét a lehető legmagasabban helyezzék el a mennyezetben, és ahol
lehetséges, csövekkel szétterjesszék, hogy a szívás a melegfolyosókhoz legyen igazítva.
Még egy egyszerű, csak néhány, nagyjából a melegfolyosókhoz helyezett szívó szellőzőt
tartalmazó elrendezés is jobb, mint egyetlen nagy, a terem szélén elhelyezett beszívórész.
Az álpadló vagy elosztócsatornák nélküli kisebb termekben a légkondicionáló egységeket
gyakran a sarokba vagy a falra helyezik. Ilyen esetben nehéz lehet a hideg levegő fújását
a hidegfolyosókhoz, a meleg levegő visszaszívását pedig a melegfolyosókhoz igazítani.
A teljesítmény romlik ezekben az esetekben. Azonban ezeknek a rendszereknek
a teljesítménye is javítható az alábbiak szerint:

 A levegőt felfelé fújó egységeket a melegfolyosó végéhez közel kell elhelyezni,
és csövekkel kell elhozni a hideg levegőt a hidegfolyosók feletti pontokba, a lehető
legtávolabb a légkondicionálótól.

 A lefelé fújó egységeket a hidegfolyosó végén kell elhelyezni úgy, hogy a levegőt
a hidegfolyosóba fújják le, és a szívást süllyesztett álmennyezettel vagy lelógó
csövekkel kell biztosítani úgy, hogy a szívó szellőzők a melegfolyosók felett legyenek.
A fújási és szívási pontok rossz elhelyezését vizsgáló tanulmány felfedte, mi áll ennek
a jelenségnek a gyökerében: a személyzet úgy gondolja, hogy az, hogy egyes folyosók
melegek, egyesek pedig hidegek, nem kívánatos jelenség, amit azzal próbálnak orvosolni,
hogy a hideg levegőt fújó szellőzőket a melegfolyosókba helyezik át, így a meleg levegő
a hidegfolyosókba tér vissza. A személyzet pontosan azt a jelenséget véli hibának,
amelyre a jól tervezett adatközpontokban törekednek – a hideg és a meleg levegő
elkülönítését –, és a levegő keverését célzó intézkedéseket tesznek, ezáltal rontva
a rendszer teljesítményét és növelve a költségeket. A melegfolyosóknak melegnek
kell lennie.

9. Légáramlást
segítő eszközök
telepítése

Ahol a teljes hűtési kapacitást elegendőnek ítélik, de a nagy sűrűségű rackek meleg pontokat
hoznak létre, a terhelések racken belüli hűtése javítható olyan ventilátoros eszközök
beszerelésével, amelyek javítják a légáramlást és képesek a hűtési kapacitást rackenként 3–
8 kW-ra növelni. Az olyan eszközök, mint az APC Air Distribution Unit légelosztó egység
gyakorlatilag kölcsönveszik a szomszédos rackek levegőjét (12. ábra). Mint minden
légkölcsönző eszköznek, így ezeknek az elhelyezésénél is vigyázni kell, hogy a szomszédos
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helyekről elvett levegő ne eredményezze a szomszédos rackek túlmelegedését. Ezeket az
eszközöket UPS-sel kell támogatni, hogy áramkimaradás esetén elkerüljük a berendezések
hő okozta leállását. Nagy sűrűségű környezetekben olyan rövid idő alatt is felléphet termikus
túlterhelés, amely egy diesel generátor elindulásához szükséges.

12. ábra
Rackbe szerelhető,
légcsatornázott légbefúvó
egység

Az olyan ventilátortálcás eszközök, mint
az APC Air Distribution Unit (ADU), a rack
alsó U-helyeire helyezhetők, és a levegőt
függőlegesen, közvetlenül fújják be, ezáltal
hideglevegő-függönyt képezve az ajtó és
a szerverek között. Ennek az újonnan
létrehozott hűtőtérnek az integritását
zárópanelekkel kell biztosítani (lásd a
tanulmányban korábban ismertetett 3-as
számú megoldást).

A nagyobb sűrűségek esetében a szekrény
hátsó ajtaja levehető és olyan légmozgató
eszközre cserélhető, mint az APC Air
Removal Unit (ARU). Ez a kifújt meleg
levegőt, amely normális esetben a meleg
folyosóba kerül kifújásra, összegyűjti és
felfelé irányítja, ahonnan csövek szállítják
a visszatérő légáramba. Ez kizárja, hogy a
levegő visszacirkuláljon a rackhez, ezáltal
növeli a légkondicionálók hatékonyságát és
kapacitását. Ezekkel az eszközökkel
zárópaneleket és rack oldalpaneleket is
kell használni.

13. ábra
Rackbe szerelhető,
légcsatornázott
légvisszaszívó egység
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10. Soralapú
hűtési
architektúra
telepítése
Kapcsolódó forrás

46. tanulmány
Hűtési stratégiák különösen
nagysűrűségű rackek és blade
szerverek számára

A rack tápellátási- és hűtési igényeinek növekedésével egyre nehezebb konzisztensen hideg
levegőt fújni a szerverek összes beömlőnyílásához, ha csak a szellőzős paldólapokból jövő
légáramlásra hagyatkozunk (lásd a 46-os számú, Hűtési stratégiák ultra-nagysűrűségű
rackekhez és blade szerverekhez című tanulmányt, amely további információt tartalmaz
a nagysűrűségű alkalmazások hideglevegő-elosztásának korlátairól). A soralapú hűtési
architektúra a hő eltávolítására összpontosít, így kiküszöböli a padlólapokon keresztüli
hideglevegő-elosztás korlátait. A hűtőberendezéseknek a racksorban való elhelyezésével a
hő azelőtt fogható be és semlegesíthető, mielőtt a teremben elkezdene keveredni. Mindez az
IT-berendezések könnyebben kiszámítható hűtését eredményezi. A 130-as számú,
Adatközpontok sor- és rackalapú hűtésének előnyei című tanulmánya tárgyalja, hogy miben
különbözik ez a módszer a hagyományos adatközpont-hűtési stratégiáktól. A 14. ábra ilyen
soralapú hűtési architektúrára mutat egy példát.

Kapcsolódó forrás

130. tanulmány
Adatközpontok sor- és
rackalapú hűtésének előnyei

14. ábra
Soralapú hűtési
architektúra

A soralapú rendszer a hatékonyság és kiszámíthatóság további növelése érdekében rackvagy soralapú levegőelszigetelő rendszerekkel bővíthető. Ezeket a zárt, nagy sűrűségű
hűtőrendszereket a meglévő rackek és hűtőrendszerek megzavarása nélkül lehet az
adatközpontokba telepíteni. Az ilyen rendszerek a terem szempontból
termikusan semlegesek, mivel a meleg levegőt az IT-berendezésekből veszik,
a hideg levegőt pedig a terembe vagy a zárt szekrénybe fújják.
Az IT-berendezésekből jövő meleg levegő elzárása növeli a soralapú hűtőeszközök által
beszívott levegő hőmérsékletét, ezáltal növelve a rendszer hatásfokát. Ez egyben teljes
mértékben kizárja a meleg levegő keveredését, így növeli a soralapú rendszer
kiszámíthatóságát. Ezekre a rendszerekre mutat két példát a 15. és 16. ábra.
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A nagy sűrűségű zónákba melegfolyosózáró rendszer helyezhető a meleg folyosó
elzárásához. A mennyezeti panelek elzárják
a sor tetejét, A szerverekből jövő meleg
levegő (akár rackenként 60 kW) bekerül
a melegfolyosóba, átmegy a hűtőegységen,
végül pedig környezeti hőmérsékleten
visszakerül a terembe.

15. ábra
Melegfolyosós hőzáró
rendszer (nagy sűrűségű
zónák)

Racklevegő-záró rendszerben egy vagy
több soralapú hűtőrendszer van
szorosan az IT-berendezés közelében,
biztosítva a hőeltávolítás és a rackalapú
berendezésekhez való hideglevegőszállítás maximális hatékonyságát.
(Legfeljebb rackenként 60 kW-ig)

16. ábra
Racklevegő-záró rendszer
(akár több IT-rackhez)
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Vég-következtetés

A legújabb blade szervertechnológia telepítése számos előnnyel jár. Azonban ezek
a szerverek, amennyiben olyan szorosan helyezik el őket, amennyire a méretük ezt lehetővé
teszi, minimum kétszer, maximum ötször akkora teljesítményt vesznek fel rackenként, mint
a hagyományos szerverek, és olyan hőleadással rendelkeznek, amely könnyen okozhat hő
okozta leállást, ha nem alkalmaznak proaktív hűtési stratégiákat. A berendezések azonnali
meghibásodásának, megmagyarázhatatlan lassulásának és élettartam-rövidülésének
elkerülése érdekében egyre fontosabb rendszeres állapotellenőrzési terv keretében
feltérképezni, hogy a hűtőrendszer a tervezett kapacitással, hatékonysággal és
redundanciával működik-e. Az ebben a tanulmányban ismertetett megoldások biztosítják,
hogy az adatközpont maximális hatékonysággal üzemeljen az általa támogatott üzleti
folyamatok fenntartásához és a jövőbeni problémák elkerüléséhez.
Az 1–8. megoldásokban lefektetett irányelvek segítségével biztosítható, hogy a legtöbb
adatközpont az eredetileg tervezett határértékeken belül maradjon. A 9-es megoldás
megmutatja, hogyan lehet kiegészítő eszközökkel javítani a légelosztást, a 10-es megoldás
pedig egy új, skálázható hűtési architektúrát ismertet, amely a nagy teljesítménysűrűségű
alkalmazásokhoz nyújt hűtési megoldást.
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www.apc.com/support/contact/index.cfm

Schneider Electric – Data Center Science Center

Tanulmány 42

Ver 4

15

