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Přehled
Díky trendu vedoucímu k větší kompaktnosti počítačových systémů kombinovanému
s narůstající spotřebou energie vzniká pro manažery datových center nutnost zajistit
dostatečný přísun studeného vzduchu, odvod horkého vzduchu a dostatečný výkon
chladícího systému. Tato zpráva poskytuje kontrolní seznam pro odhalování problémů,
které by mohly nepříznivě ovlivnit chlazení prostředí v datovém centru.
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Úvod
Zvyšování kompaktnosti technických zařízení a současně s tím zvyšování výkonu procesorů způsobuje
problémy osobám zodpovědným za vytvoření a udržování správného prostředí potřebného pro provoz.
Zatímco celkový výkon a kapacita chlazení navrhovaná pro datové centrum může být adekvátní, distribuce
studeného vzduchu může být nedostatečná. Spolu s tím, jak je stále více kompaktních zařízení umisťováno
do jedné skříně, jak mnoho manažerů datových center začíná uvažovat o použití velkých systémů s několika
stojany ultrakompaktních blade serverů a s tím, jak se zvyšuje potřebný výkon, je nutné uvažovat
o odvádění tepla. Nové systémy, které vidíte na obrázku 1, zabírají daleko méně prostoru než tradiční
stojanové servery, ale dramaticky zvyšují množství generovaného tepla na jednotku objemu. Prosté
umístění několika stojanů s vysokou hustotou zařízení do datového centra může způsobit problémy od
celkového selhání po nevysvětlitelná zpomalení a zkrácenou životnost zařízení.

Obrázek 1 – Příklady kompaktnějších zařízení

Při návrhu chladícího systému datového centra je úkolem vytvořit nepřerušovanou cestu od zdroje
chlazeného vzduchu ke vstupním otvorům serverů. Podobně je nutno vytvořit volnou cestu od zadních
výdechů serverů ke zpětnému odvodu vzduchu do klimatizační jednotky. Je zde ale několik faktorů, které
mohou tento úkol negativně ovlivnit.
Pro zjištění, zda existují konkrétní nebo potenciální problémy s chladící infrastrukturou datového centra, je
nutno provést některé kontroly a měření. Tento audit určuje stav datového centra v zájmu zamezení selhání
elektronických zařízení způsobených teplotou. Může být také použit pro zjištění, zda jsou zde rezervy
v kapacitě chlazení pro budoucnost. Měření v popsaných testech by měla být zapisována a vyhodnocována
pomocí formuláře v příloze. Mělo by dojít k vyhodnocení současného stavu a měla by být určena hranice
tak, aby bylo zajištěno, že korekční zásahy způsobí zlepšení stavu. Tento dokument ukazuje, jak
identifikovat potenciální problémy s chlazením, které se týkají celkové kapacity chlazení, hustoty rozložení
chladící kapacity a efektivity provozu datového centra. Řešení těchto problémů jsou uvedena ve Zprávě
společnosti APC č. 42 „Deset kroků k řešení problémů s chlazením, které jsou způsobeny umisťováním
serverů ve vysoké koncentraci“.
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1. Kontrola kapacity
Mějte na paměti, že každý watt příkonu počítačové techniky vyžaduje 1 watt chladícího výkonu. Prvním
krokem k přiměřenému chlazení je ověření, zda kapacita současného chladícího systému odpovídá
současné a plánované spotřebě energie.
Typický chladící systém se skládá z CRAC (Computer Room Air Conditioning unit = Klimatizační jednotka
pro serverovny), která dodává do místnosti chladný vzduch a zvenčí montované jednotky, která odvádí teplo
do ovzduší. Více informací o principech fungování klimatizačních jednotek a jednotlivých typech najdete ve
Zprávě společnosti APC č. 57 „Základní principy fungování klimatizačních jednotek pro počítačové
systémy“ a ve Zprávě společnosti APC č. 59 „Různé typy klimatizačních zařízení pro prostory IT systémů“.
Na trhu se objevují nové typy jednotek CRAC , které mohou být umisťovány blíže (nebo dokonce do)
serverových stojanů v situacích, kdy dojde k vysoké koncentraci tepla.
V některých případech je možné chladící systém předimenzovat tak, aby měl dostatečnou rezervu pro
tepelnou zátěž plánovanou v budoucnosti. Předimenzování chladícího systému vede k nežádoucí spotřebě
energie, které je možno se vyhnout. Více o problémech spojených s rozhodováním o velikosti viz Zpráva
společnosti APC č. 25„Výpočet celkových požadavků na výkon chlazení v datových centrech“.
Ověřte kapacitu chladícího systému pomocí štítků s parametry modelu umístěných na nebo v každé
klimatizační jednotce. Hodnoty kapacity viz technické souhrny výrobce. Výrobci jednotek CRAC měří
kapacitu systému pomocí ukazatele EAT (entering air temperature =teplota přiváděného vzduchu)
a sledování vlhkosti vzduchu. Ovladač na každé jednotce zobrazuje EAT a relativní vlhkost vzduchu.
Podle technických údajů si poznamenejte chladící kapacitu všech jednotek CRAC.
Podobně by kapacita vnější jednotky pro odvod tepla měla být stejná nebo vyšší než kapacita všech
jednotek CRAC v místnosti. U menších systémů se většinou používají externí a interní jednotky od stejného
výrobce. U větších systémů mohou být jednotky pro odvod tepla dodávány zvlášť jiným výrobcem.
V každém případě budou nejspíše odpovídající kapacity, ovšem externí dodavatel by měl být schopen tuto
skutečnost ověřit.
Pokud kapacita jednotek CRAC neodpovídá kapacitě jednotek pro odvod tepla, použijte pro následující
výpočet nižší z obou kapacit. (Pokud si při měření nejste jisti, kontaktujte výrobce nebo vašeho dodavatele.)
Tím získáte nejvyšší teoretickou kapacitu chlazení datového centra. Jak bude zřejmé později, je zde mnoho
faktorů které významně snižují toto maximum.
Vypočtenou maximální kapacitu je dále nutné porovnat s požadavky na odvod tepla v datovém centru.
Pracovní list, který vám umožní rychlý výpočet odvodu tepla, je v tabulce 1. Pomocí pracovního listu je
možné určit celkové teplo vyzařované datovým centrem rychle a spolehlivě. Použití pracovního listu je
popsáno pod tabulkou 1. Více informací získáte ve Zprávě společnosti APC č. 25, „Výpočet celkových
požadavků na chlazení v datových centrech“.
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Požadavky na odvod tepla, identifikované pomocí následující tabulky, by měly vždy být nižší než je
teoretická maximální kapacita chlazení. Zpráva společnosti APC č. 42 „Deset kroků k řešení problémů
s chlazením, které jsou způsobeny umisťováním serverů ve vysoké koncentraci“ nabízí několik řešení,
pokud toto neplatí.

Tabulka 1 – Pracovní list pro výpočet požadavků na odvod tepla z datového centra nebo
serverovny.
Položka
Zařízení IT

Potřebné údaje

Výpočet
vyzařovaného tepla

Celkový příkon IT ve wattech

Stejný jako celkový příkon IT ve
wattech
(0.04 x Jmenovitý výkon
napájecího systému) + (0.06 x
Celkový příkon IT)
(0.02 x Jmenovitý výkon
napájecího systému) + (0.02 x
Celkový příkon IT)
2.0 x plocha podlahy (čtvereční
stopy), nebo
21,53 x plocha podlahy
(čtvereční metry)
100 x Maximální počet
pracovníků
Součet částečných součtů
tepelného výkonu

UPS s baterií

Jmenovitý výkon napájecího
systému ve wattech

Rozvod elektrické
energie

Jmenovitý výkon napájecího
systému ve wattech

Osvětlení

Lidé
Celkem

Podlahová plocha ve
čtverečních stopách, nebo
Podlahová plocha v metrech
čtverečních
Maximální počet pracovníků
v datovém centru
Částečné součty shora

Částečný součet
vyzařovaného tepla
_____________ Wattů

_____________ Wattů

_____________ Wattů

_____________ Wattů
_____________ Wattů
_____________ Wattů

Postup
Vyhledejte informace požadované ve sloupci „Potřebné údaje“. V případě že máte nějaké otázky, projděte si
níže uvedené definice údajů. Proveďte výpočty tepelného výkonu a zaneste výsledky do sloupce částečné
součty. Sečtěte částečné součty a získáte celkový tepelný výkon.

Definice údajů
Celkový příkon IT ve wattech – součet příkonů všech IT zařízení.
Jmenovitý výkon napájecího zařízení – jmenovitý výkon systému UPS. Pokud je použit redundantní
systém, nezahrnujte kapacitu redundantního UPS.
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2. Zkontrolujte jednotky CRAC
Pokud jednotky klimatizace počítačových prostor (CRAC) v datovém centru nespolupracují koordinovaně,
je pravděpodobné, že jejich chladící kapacita poklesne a že vzrostou náklady na provoz. Jednotky CRAC
běžně pracují ve čtyřech režimech: Chlazení. Ohřívání, Zvlhčování a Odvlhčování. Zatímco dvě z těchto
podmínek mohou být splněny najednou (např. chlazení a odvlhčování), všechny jednotky v určitém prostoru
(4-5 jednotek umístěných blízko sebe) by mělo vždy pracovat ve stejném režimu. Nekoordinované jednotky
CRAC pracující v opačných režimech (např. odvlhčování a zvlhčování), vzniká situace zvaná „střet
požadavků“ a vede ke zbytečným nákladům na provoz a snížení chladící kapacity. Jednotky CRAC by měly
být testovány tak, aby se zajistilo, že měřené teploty (dodávaného a vracejícího se vzduchu) a hodnoty
vlhkosti jsou v souladu s hodnotami návrhu.
Střet požadavků může mít drastický účinek na efektivitu systému CRAC. Pokud není řešen, může tento
problém způsobit snížení efektivity o 20–30%. V lepším případě způsobí plýtvání provozními náklady
a v horším případě odstavení kvůli nedostatečné chladící kapacitě.
Z důvodu efektivity a ušetření nákladů by měl být zvážen provoz systému poblíž spodní hranice relativní
vlhkosti, navrhované pro daný systém. Drobná změna v nastavení směrem ke spodní hranici rozsahu může
mít významný účinek na kapacitu odvodu tepla a dobu provozu zvlhčovače. Jak je patrné z
tabulky 2, změna relativní vlhkosti z 50 na 45 způsobila významné snížení provozních nákladů.

Tabulka 2 – Příklad ušetření nákladů nastavením zvlhčovače na nižší hodnotu
Teplota 72°F (22.2°C)
Nastavení relativní vlhkosti

50%

45%

Kapacita chlazení – kW (BTu/hod)
Celková kapacita chlazení
Celková skutečná (změna teploty) kapacita

48.6
(166,000)
45.3
(155,000)

49.9 (170,000)
49.9 (170,000)

Požadavky na zvlhčování
Celková latentní (odstraněná vlhkost) kapacita
libry / hod. Požadované zvlhčování – Btu/1074 (kW / 0.3148)
Doba provozu zvlhčovače
Energie potřebná pro zvlhčování (kW)
Náklady na zvlhčování za rok (cena za kW x 8760 x potřebné kW)

3.3 (11,000)

0.0 (0,000)

10.24
100.0%
3.2

0
0.0%
0

$2,242.56

$0.00

Poznámka: Předpoklady a specifikace pro výše uvedený příklad jsou uvedeny v příloze.
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Kontrola nastavení
Nastavení teploty a vlhkosti by měla být stejná na všech jednotkách CRAC v datovém centru. Rozdílná
nastavení by vedla ke střetu požadavků a fluktuaci v místnosti. Vyzařované teplo a obsah vlhkosti jsou
v oblasti relativně podobné a provoz jednotek CRAC by měl být nastavován ve skupinách s vyloučením
soupeřících režimů buď pomocí Systému správy budovy (Building management system – BMS) nebo
pomocí komunikačního kabelu mezi jednotkami CRAC ve skupině. Během zaznamenávaného intervalu by
žádné dvě jednotky neměly pracovat v soupeřících režimech, pokud nejsou součástí různých skupin. Pokud
jsou spojeny do skupiny, všechny jednotky ve skupině budou pracovat společně.
Nastavení parametrů by mělo být v následujících rozsazích:

•

Teplota – 20-25°C (68-77°F)

•

Vlhkost – 40-55% R.V.

Pro otestování výkonu systému je nutné změřit teploty dodávaného i vraceného vzduchu. Měly by být
použity tři monitorovací body jak v přívodu vraceného vzduchu, tak ve výdechu dodávaného vzduchu,
a to v geometrickém středu, jak je zobrazeno na obrázku 2.
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Obrázek 2 – Monitorovací body teploty dodávaného a vracejícího se vzduchu
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V ideálních podmínkách by měla být teplota dodávaného vzduchu nastavena na hodnotu požadovanou na
přívodu vzduchu k serveru. Toto bude ověřeno později měřením teplot na přívodech vzduchu k serverům.
Teplota vraceného vzduchu by měla být větší nebo rovna teplotě změřené v kroku 4. Nižší teplota
vraceného vzduchu než ta změřená v kroku 4 znamená neefektivitu způsobenou krátkou cirkulací. Krátká
cirkulace nastává, když dodávaný chladný vzduch z jednotky CRAC mine IT zařízení a vrací se přímo do
vstupu vraceného vzduchu jednotky CRAC. Informace o prevenci krátké cirkulace viz. Zpráva společnosti
APC č.49, „Chyby, kterým je možné se vyhnout a které ovlivňují výkon chlazení v datových centrech
a serverovnách“. To, že studený vzduch mine zařízení, je nejčastější příčinou přehřívání a může být
způsobeno mnoha faktory. Sekce 6 – 10 této zprávy popisují tyto okolnosti.
Také ověřte čistotu filtrů. Zablokovaný průtok vzduchu v jednotce CRAC způsobí vypnutí systému
s upozorněním na ztrátu průtoku vzduchu. Mezi standardní procedury údržby by měla patřit výměna filtrů
po třech měsících.
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3. Kontrola a testování hlavních chladících okruhů
Tato sekce vyžaduje pochopení základních principů klimatizačních zařízení. Více informací o tomto
problému najdete ve Zprávě společnosti APC č. 59 „Různé typy klimatizačních zařízení pro prostory IT
systémů“. Zadejte vašemu dodavateli údržbářských prací nebo nezávislému konzultantovi HVAC kontrolu
chladičů (tam kde jsou použity), systémů čerpadel a primárních chladících okruhů. Ujistěte se, že všechny
ventily pracují správně.

Okruh ochlazování chladící vody
Stav ochlazovacího okruhu chlazené vody dodávané do jednotek CRAC přímo ovlivňuje schopnost jednotky
CRAC dodávat řádně ochlazený vzduch do místnosti nebo do podpodlahového rozvodu. Zadejte vašemu
dodavateli údržbářských prací nebo nezávislému konzultantovi HVAC kontrolu teploty dodávané vody. Pro
rychlou kontrolu je možno použít kontrolu přívodního potrubí k jednotce CRAC. Pomocí laserového
teploměru změřte teplotu přívodního potrubí u jednotky CRAC. V některých případech jsou do potrubí
instalovány teploměry, které zobrazují teplotu dodávané vody.
Přívodní potrubí pro dodávku chladící vody bude izolováno, tak aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti na
povrchu potrubí. Pro nejpřesnější měření odhrňte část izolace a proveďte měření přímo na povrchu potrubí.
Pokud toto není možné, malá část potrubí bude pravděpodobně přístupná uvnitř jednotky CRAC v místě
přítoku do chladící cívky na pravé nebo levé straně této cívky.

Okruh kondenzátorové vody (Jednotky chlazené vodou a glykolem)
Systémy chlazené vodou a glykolem používají kondenzátor v jednotkách CRAC pro transfer tepla z jednotky
CRAC do vodního okruhu. Přívodní potrubí ke kondenzátoru pravděpodobně nebude chlazeno vzhledem
k vyšším teplotám dodávané vody. Změřte teplotu povrchu přívodního potrubí na místě, kde vstupuje do
jednotky CRAC. Systémy s přímou expanzí (DX) by měly být kontrolovány tak, aby bylo zaručeno, že jsou
naplněny správným množstvím chladícího média.

Potrubí s chladícím médiem ochlazované vzduchem
Stejně jako u jednotek CRAC chlazených vodou nebo glykolem, mělo by být kontrolováno množství
chladícího média. Kontaktujte svého dodavatele údržbářských prací nebo nezávislého HVAC konzultanta
pro kontrolu stavu potrubí s chladícím médiem, vnějších tepelných výměníků a náplně chladícího média.
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Porovnejte teploty s hodnotami uvedenými v Tabulce 3. Teploty mimo uváděný rozsah mohou značit
problém s přívodním okruhem.

Tabulka 3 – rozmezí pro teplotu přívodního okruhu

Chladící voda

Kondenzátorová voda
( u vodou chlazených
systémů)

Kondenzátorová
voda ( u glykolem
chlazených
systémů)

45°F (+/- 2-3°F)
7.2°C (+/- 1.1-1.7°C)

Max 90°F
Max 32.2°C

Max 110°F
Max 43.3°C

4. Zaznamenávejte teplotu v uličkách
Pomocí teplot zaznamenaných na různých místech mezi řadami stojanů se vytvoří teplotní profil, který
pomáhá při diagnostice potenciálních problémů s chlazením a zajišťuje, že studený vzduch je dodáván na
kritická místa. Pokud nebudou uličky mezi stojany správně umístěny, mohou se vytvořit horká místa
v různých oblastech a může dojít k vícenásobným selháním zařízení. Následující sekce 9 popisuje a ilustruje
nejlepší způsoby rozmisťování stojanů. Měřte teplotu vzduchu na strategických místech v uličkách mezi
stojany v datovém centru1. Tyto měřící body by měly být obecně umístěny uprostřed mezi řadami stojanů a
vzdáleny od sebe asi na šířku čtyř stojanů, jak ukazuje Obrázek 3.

Obrázek 3 – ASHRAE TC9.9 měřící body v horké/studené uličce

Přetisknuto se svolením ASHRAE 2004. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.,
www.ashrae.org.

1

ASHRAE Standard TC9.9 uvádí detailnější popis umístění senzorů pro optimální testování a doporučené
vstupní teploty. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers
www.ashrae.org)
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Měřící body v uličkách by měly být 5 stop (1,5 metru) nad podlahou. Pokud nejsou k dispozici
sofistikovanější metody měření teplot v uličkách, toto by mělo být považováno za minimální měření. Tyto
teploty by měly být zaznamenávány a porovnávány se vstupními teplotami doporučenými výrobcem IT
zařízení. Pokud nejsou údaje o doporučených vstupních teplotách pro IT zařízení k dispozici, měla by být
v zsouladu se standardem ASHRAE použita teplota 20-25°C (68-75°F). Teploty mimo tento rozsah mohou
vést ke snížení výkonu systému, zkrácení životnosti zařízení a neočekávaným výpadkům. Poznámka:
Všechny výše uvedené testy a kontroly by měly být prováděny jednou za čtvrt roku. Měření teploty by při
každém testu mělo být prováděno v průběhu 48 hodin, aby byly zaznamenány maximální a minimální
teploty.

5. Zaznamenávejte teplotu stojanů
Špatný přívod vzduchu ke spodní části stojanu může způsobit, že horký vzduch vyfukovaný ze zařízení se
bude dostávat zpátky do nasávacích otvorů zařízení. Toto u některých zařízení, zejména těch, která jsou
umístěna ve vrchní části stojanu, způsobí přehřátí a zařízení se vypne nebo selže. Tento krok se používá
k ověření, že teplota u nasávacích otvorů stojanu odpovídá instalovaným zařízením. Zaznamenejte teploty
v geometrickém středu stojanu ve spodní, střední a vrchní části, jak je ukázáno na obrázku 4. Pokud není
stojan zcela zaplněn zařízením, změřte teplotu v geometrickém středu každého zařízení. Přijatelné teploty
nasávaného vzduchu najdete v kroku č. 2. Teplota mimo doporučené rozmezí představuje problém
s chlazením v daném měřícím bodě.
Měřící body by měly být vzdáleny 50 mm (2 palce) od přední strany stojanového zařízení. Monitorování je
možné provádět termočlánky připojenými na zařízení pro sběr dat. Monitorovací body mohou být také
proměřovány laserovým teploměrem, což je metoda pro rychlé ověření teplot.
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Obrázek 4 – monitorovací body podle standardu ASHRAE pro teploty na vstupu vzduchu
do zařízení

Měřící body

Přetisknuto se svolením ASHRAE 2004. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.,
www.ashrae.org.
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6. Kontrola rychlosti proudění vzduchu z podlahových
dlaždic
Je důležité si uvědomit, že chladící kapacita skříně je přímo úměrná objemu protékajícího dodávaného
vzduchu uváděného v CFM (krychlová stopa za minutu). IT zařízení jsou navrhována tak, aby zvyšovala
teplotu přiváděného vzduchu o 11-17°C (20-30°F). Pomocí rovnice pro odvod tepla je možné rychle
vypočítat potřebné dodávané množství vzduchu při zadaném nárůstu teploty.
CFM = objem protékajícího vzduchu potřebný pro odvod tepla generovaného IT zařízením
Q = množství tepla, které má být odvedeno, vyjádřené v kilowattech (kW)
∆°F = rozdíl teplot vzduchu na výstupu a na vstupu zařízení

CFM =

3,412 × Q
1.085 × ∆°F

Pro výpočet kolik CFM je zapotřebí k ochlazení 1 kW serveru s nárůstem teploty o 20°F:

CFM =

3,412 ×1kW
=157.23
1.085 × 20°F

Proto je na každý 1kW odvedeného tepla při návrhu DeltaT (nárůst teploty uvnitř IT zařízení) o 11°C (20°F)
zapotřebí dodávat asi 75.5 L/s (160 krychlových stop za minutu) chlazeného vzduchu protékajícího
zařízením. Při výpočtu potřebného průtoku vzduchu stojanem je možné tuto hodnotu použít jako přibližnou
hodnotu pro návrh. Měly by však být dodrženy hodnoty požadované výrobcem na štítku zařízení.

CFM / kW =157.23
Podle návrhové hodnoty a typického maximálního průtoku zobrazeného na následujícím obrázku 5,
by maximální hustota spotřeby na jednu skříň neměla přesáhnout 1,25 až 2,5 kW. Toto se týká instalací,
které používají jednu perforovanou podlahovou dlaždici na skříň. V případě, že poměr počtu skříní k počtu
perforovaných dlaždic je větší než jedna, je třeba dostupnou kapacitu chlazení rozdělit mezi všechny skříně
v řadě.

Měření průtoku vzduchu skrz perforovanou dlaždici v podlaze
Změřit dostupnou chladící kapacitu určité perforované dlaždice v podlaze lze tak, že na ni prostě položíme
kousek papíru. Pokud je papír nasát do otvoru dlaždice, znamená to, že je vzduch vtahován touto
perforovanou dlaždicí zpět do rozvodů v podlaze, což ukazuje na problém s umístěním stojanu a jednotky
CRAC. Pokud se s papírem nic nestane, znamená to, že k této perforované dlaždici se nedostává žádný
vzduch. Pokud se papír pohybuje vzhůru od podlahy, znamená to, že z této perforované dlaždice proudí
vzduch. Avšak v závislosti na hustotě spotřeby energie ochlazovaného zařízení nemusí být množství
vzduchu proudícího z této perforované dlaždice dostatečné. V tom případě je třeba použít výdechovou
mřížku nebo jiné zařízení pro distribuci vzduchu tak, aby se více vzduchu dostávalo k přední části stojanů.
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Chladící kapacita na jednu dlaždici (kW)

Obrázek 5 – Dostupná kapacita chlazení stojanu pomocí perforované dlaždice jako funkce
průtoku vzduchu skrz otvor.
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7. Prohlídka krytů
Svislé mezery a spáry mezi kryty stojanů způsobují, že horký vzduch vyfukovaný ze zařízení je „krátkým
oběhem“ nasáván zpět k sacím otvorům zařízení. Tento neomezený oběh horkého vzduchu způsobuje
zbytečné zahřívání zařízení, které může vést k poškození nebo výpadku zařízení. Použití zaslepovacích
panelů pro zamezení tomuto efektu je detailněji popsáno ve Zprávě společnosti APC č. 44 „Zlepšování
chlazení stojanů pomocí zaslepovacích panelů“. Pohledem zkontrolujte každý stojan. Jsou zde nějaké
mezery na pozicích U? Jsou používány CRT monitory? Jsou v těchto stojanech použity zaslepovací panely?
Brání nadměrná kabeláž průtoku vzduchu?
Pokud jsou na pozicích U nějaké viditelné mezery, znamená to, že buď nejsou nainstalované zaslepovací
panely, nebo je v zadní části stojanu příliš mnoho kabelů, takže průtok vzduchu stojanem nebude optimální,
jak ukazuje následující obrázek č. 6.
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Obrázek 6 – Schéma průtoku vzduchu stojanem, zobrazující účinek zaslepovacích panelů
6A: Bez zaslepovacích panelů

6B: Se zaslepovacími panely

8. Zkontrolujte průchody pro vzduch pod podlahou
Zkontrolujte čistotu a přítomnost překážek v prostorách pod podlahou. Jakákoliv špína a prach v prostoru
pod podlahou se spolu se vzduchem dostane nahoru skrz perforované dlaždice v podlaze až do IT zařízení.
Překážky na podlaze jako například síťové a napájecí kabely zmenší prostor pro průtok vzduchu a negativně
ovlivní dodávku chladícího vzduchu do stojanů. Dodatečné přidávání stojanů a serverů si vyžádá instalaci
dalších síťových a napájecích kabelů. Často dochází k tomu, že při přesunu nebo nahrazení serverů a
stojanů zůstane nadbytečná kabeláž pod podlahou.
Pokud jsou prostory pod podlahou využívány pro distribuci vzduchu, měla by být prováděna prohlídka
povrchu podlahy. Mezery, spáry a chybějící dlaždice mají zničující vliv na udržení tlaku v rozvodech pod
podlahou. Schopnost udržet stálý průtok vzduchu perforovanými dlaždicemi bude silně omezena, pokud
se na podlaze objeví neutěsněné části.
Chybějící dlaždičky je třeba nahradit. Podlaha by měla být tvořena pouze plnými nebo perforovanými
dlaždicemi. Otvory v podlaze použité pro kabely by měly být utěsněny pomocí kartáčových těsnění nebo
jiných produktů pro průchod kabelů. Provedená měření ukazují, že 50-80% dostupného studeného vzduchu
se ztrácí předčasně skrz neutěsněné kabelové průchodky.
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9. Zkontrolujte uličky a sestavení dlaždic v podlaze
Až na několik výjimek je většina stojanových serverů navrhována tak, aby nasávaly vzduch vpředu
a vyfukovaly vzadu. Vzhledem k tomu, že stojany v jedné řadě jsou otočeny stejným směrem, je horký
vzduch z první řady vyfukován do uličky, kde se smíchá s dodávaným vzduchem nebo vzduchem z místnosti
a je nasáván do přední části stojanů v druhé řadě. Toto uspořádání je zobrazeno na Obrázku 7 Jak vzduch
proudí skrz každou další řadu, dostávají IT zařízení teplejší a teplejší vzduch na vstupu. Pokud mají všechny
řady skříní nasměrované vstupní otvory stejným směrem, hrozí selhání zařízení.

Obrázek 7 – Uspořádání stojanů bez odlišení horkých a studených uliček

Uspořádání stojanů do konfigurace s horkými a studenými uličkami oddělí vyfukovaný vzduch od nasávacích
otvorů serverů. Toto uspořádání umožní dodávanému studenému vzduchu z výdechových dlaždic v podlaze
dostat se do skříní s menším stupněm mísení, jak je zobrazeno na níže uvedeném Obrázku 8. Více
podrobností o architektuře distribuce vzduchu v datových centrech naleznete v Zprávě společnosti APC č.
55 „Architektura distribuce vzduchu pro zařízení závislá na prostředí“.

Obrázek 8 – Uspořádání stojanů s horkými a studenými uličkami

Špatné umístění těchto větracích otvorů může způsobit, že se vzduch z jednotky CRAC smíchá
s vyfukovaným horkým vzduchem dříve, než se dostane k zatíženému zařízení, což způsobí výše uvedené
problémy s výkonem a náklady. Špatně rozmístěné otvory pro zpětný odvod horkého vzduchu jsou velmi
časté a mohou smazat prakticky všechny výhody uspořádání s horkými a studenými uličkami.
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10. Zkontrolujte rozmístění jednotek CRAC
Pozice jednotek CRAC vzhledem k uličkám je důležitá pro distribuci vzduchu. V závislosti na architektuře
distribuce vzduchu by jednotky CRAC měly být umisťovány kolmo k uličce, ať už k horké nebo studené, jak
ukazuje obrázek 9. Pokud používáte pro distribuci vzduchu rozvody pod podlahou, jednotky CRAC by měly
být umístěny na koncí horkých uliček. Toto uspořádání způsobí, že návrat horkého vzduchu bude probíhat
přímo skrz uličku, bez toho aby vzduch putoval přes vrchní část uličky, kde by byla vyšší pravděpodobnost
míchání s dodávaným vzduchem. Vzhledem k menšímu míchání horkého vzduchu se dále zvýší kapacita
jednotek CRAC díky teplejšímu vracejícímu se vzduchu. Toto může vést ke snížení počtu jednotek
potřebných v místnosti.

Obrázek 9 – Umístění jednotek CRAC u horkých uliček

Jednotka CRAC
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Pokud je použita pevná podlaha, jednotky CRAC by měly být umístěny na koncích studených uliček. Tím
se zajistí přívod studeného vzduchu k přední části skříní. V této konfiguraci ale dojde k částečnému mísení
a měla by být používána, pouze pokud je nízká hustota příkonu na stojan.

Závěr
Pravidelné kontroly chladícího systému datového centra mohou pomoci identifikovat potenciální problémy
s chlazením včas a tím napomoci prevenci výpadků. Změny ve spotřebě energie, obnova IT zařízení a růst
mohou změnit množství tepla produkovaného v datovém centru. Pravidelné kontroly stavu pravděpodobně
odhalí dopady těchto změn dřív, než se z nich stane velký problém. Dosažení vhodného prostředí pro danou
hustotu spotřeby energie je možné díky řešení problémů odhalených při kontrolách stavu obsažených v této
zprávě. Více informací o řešení chlazení pro vyšší hustoty příkonu naleznete ve Zprávě společnosti APC č.
42 „Deset kroků k řešení problémů s chlazením, které jsou způsobeny umisťováním serverů ve vysoké
koncentraci“.
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Příloha
Předpoklady a specifikace pro Tabulku 2
Oba scénáře v příkladu snížení nákladů změnou nastavení vlhkosti v Tabulce 2 jsou založeny na
následujících předpokladech:
•

Příkon IT zařízení 50 kW představuje zhruba 50 kW vyzářeného tepla

•

Vracející se vzduch má na vstupu jednotky CRAC teplotu 22.2°C (72°F)

•

Příklad je založen na ročním provozu (7x24), což se rovná 8 760 hodinám

•

Objemový průtok jednotky CRAC je 4,245 L/s (9,000 CFM)

•

Je vyžadováno větrání, ale pro zjednodušení se předpokládá, že datové centrum je kompletně
utěsněno – žádný vzduch neproniká dovnitř ani ven

•

Náklady na kW/hod se předpokládají ve výši $0.08 (U.S.)

•

Specifikace jednotky CRAC založené na APC FM50:
- Standardní svodka
- Jednotka chlazená glykolem (není použito více chladících médií ani ekonomizér)
- Elektrodový zvlhčovač generující páru (typ s plastovou nádobou s automatickým nastavením
výšky vody založeným na vodivosti vody)
- Kapacita zvlhčovače je 10 liber/hod.
- Spotřeba energie zvlhčovače je 3,2 kW
- Napětí je 208 V
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Kontrolní seznam pro audit chlazení
Kontrola kapacity
jednotka CRAC

Jednotka 1
Jednotka 2
Jednotka 3
Jednotka 4
Jednotka 5
Jednotka 6
Jednotka 7
Jednotka 8
Jednotka 9
Jednotka 10

Model

Celková kapacita

Skutečná kapacita Počet

Celková využitelná kapacita = SUM (Skutečná kapacita x Počet)

Požadovaný odvod tepla
IT Zařízení

Celkový příkon IT zařízení ve Wattech

UPS s baterií

Jmenovitý příkon napájecích systémů ve Wattech

Rozvod napájení

Jmenovitý příkon napájecích systémů ve Wattech

Osvětlení
Lidé
Celkový součet

Stejný jako celkový příkon IT zařízení ve

(0.04 x Jmenovitý příkon systémů) +
(0.06 x Celkový příkon IT zařízení)
(0.02 x Jmenovitý příkon systémů) +
(0.02 x Celkový příkon IT zařízení)

2.0 x podlahová plocha (ve čtverečních
Podlahová plocha ve čtverečníchstopách nebo v
stopách), nebo 21.53 x podlahová plocha
metrech čtverečních
(v metrech čtverečních)
Maximální počet osob v datovém centru
100 x maximální počet osob
Částečné součty shora
Součet částečných součtů tepelného
Je kapacita stejná nebo vyšší než tepelný výkon?

Ano

Ne

Měřící body jednotek CRAC
Dodávaný (každá hodnota je aritmetickým průměrem ze třech měřících míst)
CRAC 1 ________
CRAC 6 ________
CRAC 2 ________
CRAC 7 ________
CRAC 8 ________
CRAC 3 ________
CRAC 9 ________
CRAC 4 ________
CRAC 10________
CRAC 5 ________
Vracející se (každá hodnota je aritmetickým průměrem ze třech měřících míst)
CRAC 1 ________
CRAC 6 ________
CRAC 2 ________
CRAC 7 ________
CRAC 8 ________
CRAC 3 ________
CRAC 9 ________
CRAC 4 ________
CRAC 10________
CRAC 5 ________

Splňuje limity (zvolte jednu možnost)
Přijatelné průměry:
Všechny
v limitu
Teplota. 68-75F
(20-25C), Vlhkost 40- 1-2 nesplňuje limity
>2 nesplňují limity
55% R.V.
Splňuje limity (zvolte jednu možnost)
Přijatelné průměry.
Všechny v limitu
58-65F (14-18C)
1-2 nesplňuje limity
>2 nesplňují limity

Chladící okruhy
Chlazená voda
Kondenzátorová voda - u vodou chl
Kondenzátorová voda - u glykolem c
U vzduchem chlazených

45F (+/- 2-3F), 7.2C (+/- 1.1-1.7C)
Splňuje limity
(zvolte jednu
Max 90F (32.2C)
možnost)
Max 110F (43.3C)
Měl by kontrolovat kvalifikovaný technik HVAC

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Teplota v uličkách
Měřící body 5 stop (1.5 metrů) od podlahy u každého čtvrtého stojanu (průměr pro uličku)
Ulička 1 ________
Ulička 6 ________
Splňuje limity (zvolte jednu možnost)
Přijatelné průměry:
Ulička 2 ________
Ulička 7 ________
Teplota
68-75°F
Ulička
8
________
Ulička 3 ________
Všechny v limitu
(20-25°C)
Ulička 9 ________
Ulička 4 ________
1-2 nesplňuje limity
Ulička 10________
Ulička 5 ________
>2 nesplňují limity
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Teploty stojanů
Měřící body 5 stop (1.5 metrů) od podlahy u každého čtvrtého stojanu (průměr pro uličku)
R1 ____ R2 ____ R3 ____
R46 ____ R47____ R48 ____
Splňuje limity (zvolte jednu možnost)
R4 ____ R5 ____ R6 ____
R49 ____ R50____ R51 ____
R7 ____ R8 ____ R9 ____
R52 ____ R53____ R54 ____
R10 ____ R11____ R12 ____
R55 ____ R56____ R57 ____
Přijatelné průměry:
R13 ____ R14____ R15 ____
R58 ____ R59____ R60 ____
Všechny v limitu
Teplota 68-75°F
R16 ____ R17____ R18 ____
R61 ____ R62____ R63 ____
(20-25°C), Teploty
R19 ____ R20____ R21 ____
R64 ____ R65____ R66 ____
ve spodní a horní
R22 ____ R23____ R24 ____
R67 ____ R68____ R69 ____
části stojanu by se
R25 ____ R26____ R27 ____
R70 ____ R71____ R72 ____
1-2 nesplňuje limity
neměly lišit o víc
R28 ____ R29____ R30 ____
R73 ____ R74____ R75 ____
než o 5F
R31 ____ R32____ R33 ____
R76 ____ R77____ R78 ____
R34 ____ R35____ R36 ____
R79 ____ R80____ R81 ____
R37 ____ R38____ R39 ____
R82 ____ R83____ R84 ____
>2 nesplňují limity
R40 ____ R41____ R42 ____
R85 ____ R86____ R87 ____
R43 ____ R44____ R45 ____
R88 ____ R89____ R90 ____

Rychlost proudění vzduchu
Zkontrolujte všechny dlaždice s otvory (pokud jsou použity), porovnejte s limity

Podlahové dlaždice s otvory

Měření proudění vzduchu (zkouška směru
proudění), měření průtoku by měl provádět
kvalifikovaný technik HVAC

Splňuje limity (zvolte jednu možnost)
Všechny v limitu
Přijatelné průměry: 1-2 nesplňuje limity
=> 160 cfm/kW >2 nesplňují limity

Prohlídka stojanů
Zaslepovací panely

Jsou zaslepovací panely instalovány ve všech pozicích stojanů kde není
instalováno IT zařízení?

Splňuje limity
(zvolte jednu
možnost)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Rozvody vzduchu pod podlahou (pokud jsou použity)
Viditelné překážky

Jsou zaslepovací panely instalovány ve všech pozicích stojanů kde není
instalováno IT zařízení?

Jsou všechny podlahové dlaždice na svých místech? Jsou kabelové
Chybějící dlaždice, mezery a spáry průchodky dostatečně utěsněny?

Splňuje limity
(zvolte jednu
možnost)

Uspořádání uliček a podlahových dlaždic
Pozice s perforovanými dlaždicemi Jsou zaslepovací panely instalovány ve všech pozicích stojanů kde není
umístění jednotek CRAC

Jsou jednotky CRAC vyrovnány s horkými uličkami?

Jsou oddělené horké a studené uličky (stojany nesměřují všechny
Rozvržení s horkými a studenými ul stejným směrem)?

Splňuje limity
(zvolte jednu
možnost)
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