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> Streszczenie

Najnowszej generacji urządzenia IT o wysokiej
i o zmiennej gęstości stwarzają warunki, na które
tradycyjne rozwiązania chłodzenia centrum danych
nigdy nie były przewidziane, co sprawia, że takie
systemy chłodzenia mają zbyt duże wymiary, są
nieskuteczne i nieprzewidywalne. W celu rozwiązania
tych problemów opracowano architektury chłodzenia
ukierunkowanego na pomieszczenia, rzędy i szafy.
W tym artykule przedstawiono te ulepszone metody
chłodzenia i podano wskazówki dotyczące stosowania
poszczególnych typów rozwiązań w większości centrów
danych następnej generacji.
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Niemal cała energia elektryczna dostarczana do urządzeń IT w centrum danych zamienia się
ostatecznie w nadmiarowe ciepło, które trzeba odprowadzić, aby zapobiec powstaniu zbyt
wysokiej temperatury. Praktycznie wszystkie urządzenia IT są chłodzone powietrzem, tj.
każde urządzenie pobiera powietrze z otoczenia i oddaje nadmiarowe ciepło do powietrza
wylotowego. Ponieważ w centrum danych mogą się znajdować tysiące urządzeń IT,
występują w nim tysiące ścieżek przepływu gorącego powietrza, które łącznie składają się na
całkowite wydzielane nadmiarowe ciepło, które musi zostać odprowadzone. Zadaniem
systemu klimatyzacji centrum danych jest skuteczne przechwytywanie tego przepływającego
w skomplikowany sposób nadmiarowego powietrza i odprowadzanie go z pomieszczenia.
Historyczną metodą chłodzenia centrów danych jest stosowanie obwodowych jednostek
chłodzących, rozprowadzających powietrze pod podniesioną podłogą bez żadnej formy
przejścia. System ten jest określany jako dystrybucja powietrza z ukierunkowanym
dostarczaniem i swobodnym powrotem. Został przedyskutowany w dokumencie White Paper
55, Różne typy dystrybucji powietrza w środowiskach IT. W tym podejściu system
klimatyzacji (lub kilka pracujących równolegle) wdmuchuje chłodne powietrze do centrum
danych, pobierając jednocześnie cieplejsze powietrze z otoczenia. Podstawową zasadą tego
rozwiązania jest to, że klimatyzatory nie tylko zapewniają samo chłodzenie, lecz także pełnią
funkcję dużych mieszalników, które stale poruszają i mieszają powietrze w pomieszczeniu
celem uzyskania jednorodnej średniej temperatury, zapobiegając tym samym powstawaniu
miejsc o podwyższonej temperaturze. Takie podejście jest skuteczne tylko pod warunkiem,
że moc wymagana do mieszania powietrza stanowi niewielki ułamek całkowitej mocy
pobieranej przez centrum danych. Z danych symulacyjnych i doświadczenia wynika, że taki
system jest skuteczny wtedy, gdy średnia gęstość mocy w centrum danych jest rzędu 1–2 kW
na szafę, co odpowiada 323–753 W/m². W celu zwiększenia gęstości mocy tego tradycyjnego
rozwiązania chłodzącego można zastosować różne środki, ale nadal występują ograniczenia
praktyczne. Więcej informacji na temat ograniczeń zastosowania tradycyjnego chłodzenia
można znaleźć w dokumencie White Paper 46 “Cooling Strategies for Ultra-High Density
Racks and Blade Servers (Strategie chłodzenia serwerów kasetowych i szaf o bardzo
wysokiej gęstości)”. Gęstości mocy nowoczesnych urządzeń IT osiągają wartości szczytowe
rzędu 20 kW i więcej na szafę, a z danych symulacyjnych, jak i doświadczenia wynika,
że tradycyjne chłodzenie (bez przejść) oparte na mieszaniu powietrza nie jest już skuteczne.
W celu rozwiązania tego problemu pojawiają się nowe podejścia konstrukcyjne, które
koncentrują się na idei chłodzenia ukierunkowanego na pomieszczenia, rzędy i szafy. W tych
rozwiązaniach systemy chłodzenia są specjalnie zintegrowane z pomieszczeniem, rzędami
szaf lub z pojedynczymi szafami w celu minimalizacji mieszania powietrza. Zapewnia to
lepszą przewidywalność, większą gęstość, większą sprawność i wiele innych korzyści. W tym
artykule omówiono i porównano różne podejścia. Pokazano, że każde z tych rozwiązań ma
swoje zastosowanie i należy się spodziewać tendencji w kierunku chłodzenia opartego na
rzędach w mniejszych centrach danych i stref o wysokiej gęstości oraz chłodzenia
pomieszczeń z przejściami w większych centrach danych.

Chłodzenie
pomieszczeń,
rzędów i szaf

System klimatyzacji w każdym centrum danych ma do spełnienia dwie kluczowe funkcje:
zapewnienie całkowitej mocy chłodzenia i dystrybucja powietrza do urządzeń IT. Pierwsza
funkcja polega na zapewnianiu, że całkowita moc chłodzenia jest taka sama dla chłodzenia
pomieszczeń, rzędów i szaf, tj. całkowita moc chłodzenia systemu klimatyzacji w kilowatach
musi pokrywać całkowitą moc obciążenia (kW) urządzeń IT. Różne technologie służące do
realizacji tej funkcji są takie same niezależnie od tego, czy system chłodzenia
zaprojektowano na poziomie pomieszczenia, rzędu czy szafy. Główna różnica między
chłodzeniem pomieszczeń, rzędów i szaf tkwi w sposobie realizacji drugiej kluczowej funkcji,
czyli dystrybucji powietrza do obciążeń. W odróżnieniu od dystrybucji zasilania, gdzie
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przepływ jest ograniczony do przewodów i jest wyraźnie widoczny jako element całej
konstrukcji, przepływ powietrza jest jedynie z grubsza ograniczony budową pomieszczenia,
a faktyczny przepływ powietrza nie jest widoczny w realizacji i różni się znacznie pomiędzy
różnymi instalacjami. Sterowanie przepływem powietrza stanowi główny cel różnych
rozwiązań konstrukcyjnych systemów chłodzenia.
Podstawowe trzy konfiguracje zaprezentowano na ogólnych planach pomieszczeń
przedstawionych na rysunku 1. Widoczne na rysunku czarne kwadratowe pola reprezentują
szafy zorganizowane w rzędy, a niebieskie strzałki pokazują logiczne przyporządkowanie
urządzeń CRAH do obciążeń w szafach ze sprzętem IT. Faktyczny rozkład fizyczny urządzeń
CRAH może być różny. W architekturze ukierunkowanej na całe pomieszczenie urządzenia
CRAH są skojarzone z pomieszczeniem, w architekturze chłodzenia na poziomie rzędu
urządzenia CRAH są przyporządkowane rzędom lub grupom, a w przypadku architektury
chłodzenia na poziomie szafy urządzenia CRAH są powiązane z pojedynczymi szafami.
Całe pomieszczenie

Rząd

Szafa

Rysunek 1
Plany pomieszczeń
przedstawiające podstawową
ideę chłodzenia całego
pomieszczenia, rzędu i szafy.
Niebieskie strzałki symbolizują
główne ścieżki doprowadzania
chłodzenia w odniesieniu do
pomieszczenia.

W kolejnych sekcjach przedstawiono zestawienie podstawowych zasad działania każdej
z metod:

Chłodzenie całego pomieszczenia

Link do zasobu

White Paper 55
Różne typy dystrybucji powietrza
w środowiskach IT

Przy chłodzeniu pomieszczeń urządzenia CRAH są związane z pomieszczeniem i pracują
równocześnie, celem obsłużenia całkowitego obciążenia cieplnego pomieszczenia. Układ
chłodzenia całego pomieszczenia może się składać z jednego lub wielu klimatyzatorów
dostarczających chłodne powietrze w sposób całkowicie nieograniczony przez kanały,
przepustnice, otwory wentylacyjne itp. albo doprowadzanie i odprowadzanie powietrza może
być częściowo ograniczone systemem podłogi podniesionej lub umieszczoną u góry komorą
powrotną. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie White Paper 55 Różne typy
dystrybucji powietrza w środowiskach IT.
Uwaga poświęcana przepływowi powietrza podczas projektowania jest zazwyczaj bardzo
zróżnicowana. W przypadku niewielkich pomieszczeń szafy są niekiedy rozmieszczane
w nieplanowanym układzie i bez zapewnienia określonych ograniczeń na drodze przepływu
powietrza. W przypadku większych i bardziej skomplikowanych instalacji używa się
podniesionych podłóg zapewniających dystrybucję powietrza do dobrze zaplanowanych
układów przejść gorącego i chłodnego powietrza, w wyraźnym celu skierowania i wyrównania
przepływu powietrza z rzędami szaf ze sprzętem IT.
Konstrukcja oparta na pomieszczeniu w dużej mierze zależy od specyficznych ograniczeń
danego pomieszczenia, takich jak wysokość sufitu, kształt pomieszczenia, przeszkody nad
i pod podłogą, układ szaf, rozmieszczenie urządzeń CRAH, dystrybucja zasilania pomiędzy
urządzeniami IT itp. Jeśli drogi zasilania i powrotu nie zawierają przejść, przewidywanie
wydajności i jednolitość wydajności nie są najlepsze, szczególnie w miarę wzrostu
gęstości mocy. Z tego względu przy tradycyjnych projektach do zrozumienia wydajności

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 130 Wer 2

3

Wybór między chłodzeniem pomieszczeń, rzędów i szaf w centrach danych
konstrukcyjnej określonych instalacji mogą być wymagane złożone symulacje komputerowe
nazywane komputerową dynamiką płynów (CFD). Ponadto modyfikacje, takie jak
przemieszczenia, dodawanie i zmiany urządzeń IT mogą unieważnić model wydajności
i spowodować konieczność dalszej analizy i/lub testowania. W szczególności zapewnienie
nadmiarowości urządzeń CRAH wymaga bardzo skomplikowanej analizy, której wyniki są
trudne do potwierdzenia. Przykład tradycyjnej konfiguracji z chłodzeniem całego
pomieszczenia przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2
Przykład tradycyjnej konfiguracji
z chłodzeniem całego
pomieszczenia bez przejść

Link do zasobu

White Paper 49
Błędy obniżające wydajność
chłodzenia w centrach danych
i serwerowniach oraz sposoby
ich uniknięcia

Link do zasobu

White Paper 135
Wpływ przejść gorącego
i zimnego powietrza na
temperaturę i wydajność
centrum danych

Innym istotnym ograniczeniem chłodzenia całego pomieszczenia bez przejść jest fakt, że
w wielu przypadkach nie można wykorzystać pełnej mocy znamionowej urządzeń CRAH.
Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy znaczna część ścieżek dystrybucji powietrza
z urządzeń CRAH omija urządzenia IT i wraca bezpośrednio do urządzenia CRAH. To
omijające powietrze reprezentuje przepływ powietrza z urządzenia CRAH, który nie pomaga
w chłodzeniu urządzeń, a więc oznacza obniżenie całkowitej wydajności chłodzenia.
W rezultacie wymagania układu urządzeń IT odnośnie chłodzenia mogą przekroczyć
zdolność chłodzenia urządzenia CRAH, nawet mimo dostępności wymaganej mocy
znamionowej. Ten problem jest omawiany bardziej szczegółowo w dokumencie White Paper
49, Błędy obniżające wydajność chłodzenia w centrach danych i serwerowniach oraz
sposoby ich uniknięcia.
Aby uniknąć omówionych powyżej problemów, w przypadku chłodzenia całego
pomieszczenia w nowych centrach danych o mocy przekraczającej 200 kW należy przyjąć
rozwiązanie z przejściami gorącego powietrza. Ta metoda jest skuteczna zarówno
z podniesioną podłogą, jak i bez niej, a urządzenia chłodzące można umieścić w centrum
danych lub na zewnątrz. W przypadku istniejących centrów danych z chłodzeniem całego
pomieszczenia przy podniesionej podłodze zaleca się zastosowanie przejść zimnego
powietrza, ponieważ wdrożenie tego rozwiązania jest łatwiejsze. Przejścia gorącego
i zimnego powietrza są stosowane w celu minimalizacji mieszania w centrach danych.
Każde z tych rozwiązań ma własne, niepowtarzalne zalety, które opisano w dokumencie
White Paper 135, Wpływ przejść gorącego i zimnego powietrza na temperaturę i wydajność
centrum danych. Na rysunku 3 przedstawiono dwa przykłady układów chłodzenia całego
pomieszczenia kolejnej generacji.

Rysunek 3
Przykłady układów chłodzenia
całego pomieszczenia kolejnej
generacji

System chłodzenia rzędowego
W przypadku konfiguracji rzędowej urządzenia CRAH są związane z rzędami i w założeniach
projektowych są przydzielone rzędowi. Urządzenia CRAH mogą być umieszczone między
szafami ze sprzętem IT lub zamontowane u góry. W porównaniu do tradycyjnego chłodzenia
całego pomieszczenia bez przejść ścieżki przepływu powietrza są krótsze i wyraźniej
określone. Ponadto przepływy powietrza są znacznie bardziej przewidywalne, można
wykorzystać pełną znamionową moc urządzeń CRAH i osiągnąć wyższą gęstość mocy.
Poza wydajnością chłodzenia konfiguracja rzędowa ma także wiele pobocznych zalet.
Skrócenie ścieżek przepływu powietrza obniża wymagania dotyczące mocy wentylatorów
urządzeń CRAH, zwiększając tym samym sprawność. To nie jest mało znacząca zaleta,
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gdy weźmiemy pod uwagę, że w wielu słabo obciążonych centrach danych same straty mocy
wentylatorów urządzeń CRAH przewyższają całkowity pobór mocy urządzeń IT.
Konstrukcja rzędowa umożliwia dopasowanie mocy i nadmiarowości chłodzenia do
faktycznych wymagań określonych rzędów. Na przykład jeden rząd szaf może być
przeznaczony do zastosowań o wysokiej gęstości mocy, takich jak serwery kasetowe,
natomiast inny do zastosowań o niższej gęstości mocy, takich jak urządzenia komunikacyjne.
Ponadto w określonych rzędach można zapewnić nadmiarowość N+1 lub 2N.

Link do zasobu

White Paper 134
Wdrażanie gondol o wysokiej
gęstości w centrach danych
o niskiej gęstości.

Dla nowych centrów danych o mocy poniżej 200 kW chłodzenie rzędowe należy
zaprojektować i wdrożyć bez stosowania podniesionej podłogi. W przypadku istniejących
centrów danych chłodzenie rzędowe należy rozważyć w przypadku wdrażania urządzeń
o wysokiej gęstości (5 kW i więcej na szafę). W dokumencie White paper 134, Wdrażanie
gondol o wysokiej gęstości w centrach danych o niskiej gęstości omówiono różne podejścia
mające na celu wdrażanie stref o wysokiej gęstości w istniejących centrach danych.
Przykłady chłodzenia rzędowego przedstawiono na rysunkach 4a i 4b.

Rysunek 4

4a (po lewej stronie)

Zamontowany na podłodze
system chłodzenia
rzędowego

4b (po prawej stronie)

Górne chłodzenie rzędowe

Link do zasobu

White Paper 120
Wskazówki dotyczące określania
gęstości mocy w centrum danych

Oba układy chłodzenia przedstawione na rysunkach 4a i 4b można także skonfigurować
jako system bezpieczeństwa z przejściami gorącego powietrza zwiększający dopuszczalną
gęstość mocy. Taka konstrukcja jeszcze bardziej poprawia przewidywalność wydajności
dzięki eliminacji jakiejkolwiek możliwości mieszania się powietrza. Prosty i z góry określony
układ geometryczny chłodzenia rzędowego zapewnia przewidywalną wydajność, która może
zostać całkowicie scharakteryzowana przez producenta i jest stosunkowo odporna na wpływ
geometrii pomieszczenia i innych ograniczeń z nim związanych. Upraszcza to zarówno
specyfikację, jak i wdrażanie projektów, szczególnie przy gęstościach powyżej 5 kW na
szafę. Określanie gęstości mocy opisano szczegółowo w dokumencie White Paper 120,
Wskazówki dotyczące określania gęstości mocy w centrum danych.

Systemy chłodzenia szaf
W przypadku chłodzenia szaf urządzenia CRAH są związane z szafami i w założeniach
projektowych są przydzielone szafie. Urządzenia CRAH są mocowane bezpośrednio do szaf
lub montowane w ich wnętrzu. W porównaniu do chłodzenia całych pomieszczeń lub rzędów
ścieżki przepływu powietrza w przypadku ukierunkowania na szafę są jeszcze krótsze
i dokładnie określone, dzięki czemu są całkowicie odporne na zmiany w instalacji i na
ograniczenia pomieszczenia. Można wykorzystać pełną znamionową moc urządzeń CRAH
i osiągnąć najwyższą gęstość mocy (maks. 50 kW na szafę). Przykład systemu chłodzenia
szafy przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5
System chłodzenia szafy
z urządzeniem chłodzącym
całkowicie wewnątrz szafy

Podobnie jak w przypadku chłodzenia rzędowego, system chłodzenia szafy poza najwyższą
dopuszczalną gęstością mocy ma także inne wyjątkowe cechy. Skrócenie ścieżek przepływu
powietrza obniża wymagania dotyczące mocy wentylatorów urządzeń CRAH, zwiększając
tym samym sprawność. Jak już wcześniej wspomniano, nie jest to mało znacząca zaleta, gdy
weźmiemy pod uwagę, że w wielu słabo obciążonych centrach danych same straty mocy
wentylatorów urządzeń CRAH przewyższają całkowity pobór mocy urządzeń IT.
System chłodzenia szafy umożliwia dopasowanie mocy i nadmiarowości chłodzenia do
faktycznych wymagań określonych szaf, na przykład różnych gęstości mocy w przypadku
serwerów kasetowych i urządzeń komunikacyjnych. Ponadto w określonych szafach można
zapewnić nadmiarowość N+1 lub 2N. Natomiast system chłodzenia rzędowego pozwala na
określenie tych właściwości jedynie na poziomie rzędu, a system chłodzenia całego
pomieszczenia — jedynie na poziomie pomieszczenia.
Podobnie jak w przypadku chłodzenia rzędowego system chłodzenia szafy zapewnia
przewidywalną wydajność, która może zostać całkowicie scharakteryzowana przez
producenta. Takie rozwiązanie upraszcza specyfikację gęstości mocy i projektowanie mające
na celu wdrożenie określonej gęstości. Systemy chłodzenia szaf należy stosować w centrach
danych o wszystkich rozmiarach, gdzie wymagane jest chłodzenie autonomicznych szaf
o wysokiej gęstości. Zasadniczą wadą tego podejścia, w porównaniu z innymi rozwiązaniami,
jest konieczność stosowania dużej liczby urządzeń klimatyzacyjnych i związanych z nimi
instalacji rurowych, szczególnie przy niższych gęstościach mocy.

Hybrydowe systemy chłodzenia
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej samej instalacji mogły być wspólnie stosowane
systemy chłodzenia całego pomieszczenia, rzędu i szafy. W rzeczywistości w wielu
przypadkach takie mieszane rozwiązanie jest korzystne. Umieszczenie różnych urządzeń
chłodzących w różnych lokalizacjach w tym samym centrum danych można uznać za
podejście hybrydowe, zgodne z przedstawionym na rysunku 6. To podejście może być
korzystne w przypadku centrów danych, w których występuje szeroki zakres gęstości mocy
szaf.
Innym skutecznym zastosowaniem systemów chłodzenia rzędów i szaf są modernizacje
powodujące wzrost gęstości w istniejących ukierunkowanych na pomieszczenie instalacjach
o niskiej gęstości. W takim przypadku niewielka grupa szaf w istniejącym centrum danych
zostaje wyposażona w systemy chłodzenia rzędów lub szaf. Rzędowe i szafowe urządzenia
chłodzące skutecznie oddzielają nowe szafy o wysokiej gęstości, czyniąc je w zasadzie
„termicznie obojętnymi” dla istniejącego systemu chłodzenia całego pomieszczenia. Zupełnie
prawdopodobne jest jednak uzyskanie dodatniego efektu netto przez zwiększenie wydajności
chłodzącej pozostałej części pomieszczenia. W ten sposób do istniejącego centrum danych
o niskiej gęstości można dodawać urządzenia o wysokiej gęstości bez konieczności
modyfikacji istniejącego systemu chłodzenia całego pomieszczenia. Wdrożenie takiego
rozwiązania prowadzi do powstania takiego samego hybrydowego systemu chłodzenia jak
pokazany na rysunku 6.
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Rysunek 6
Rozmieszczenie urządzeń
w przypadku systemu,
w którym jednocześnie
zastosowano systemy
chłodzenia pomieszczenia,
rzędu i szafy

Rząd
d

Szafa
Całe pomieszczenie

Innym przykładem podejścia hybrydowego jest zastosowanie kominowego systemu
chłodzenia szafy, przechwytującego powietrze wylotowe na poziomie szafy i zawracającego
je kanałami bezpośrednio do systemu chłodzenia całego pomieszczenia. Ten system
wykazuje pewne zalety systemu chłodzenia szafy, lecz może zostać zintegrowany
z istniejącym lub planowanym systemem chłodzenia całego pomieszczenia. Przykład
takiego urządzenia przedstawiono na rysunku 7.

Rysunek 7
Kanałowy system wylotowy
dla szafy połączony
z obniżonym sufitem
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Porównanie
trzech metod
chłodzenia

Aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą wyboru systemu chłodzenia zorientowanego na całe
pomieszczenie, rząd lub szafę dla nowych centrów danych lub w przypadku ich modernizacji,
istotne jest powiązanie cech wydajnościowych tych metod chłodzenia z praktycznymi
problemami, które wpływają na projektowanie i eksploatację rzeczywistych centrów danych.
W tej części porównano trzy metody chłodzenia w odniesieniu do różnych kryteriów
powszechnie identyfikowanych przez użytkowników centrów danych, obejmujących:

• sprawność
• dostępność systemu
• koszty w cyklu użytkowym instalacji (TCO)
• łatwość serwisowania
• łatwość zarządzania
• koszt początkowy
• sprawność elektryczną
• obecność instalacji rurowej dla wody lub innej w pobliżu urządzeń IT
• lokalizację systemu chłodzenia
• nadmiarowość
• metodę odprowadzania ciepła
W tabeli 1 podsumowano pierwszych pięć kryteriów, przedstawiając zalety i wady
w porównaniu systemów chłodzenia szafy, rzędu i całego pomieszczenia. Na podstawie tej
tabeli można poczynić następujące spostrzeżenia:

• System chłodzenia szafy jest najbardziej elastyczny, najszybszy do wdrożenia

i umożliwia uzyskanie najwyższej gęstości mocy, lecz kosztem dodatkowych wydatków.

• System chłodzenia rzędowego oferuje wiele z zalet podejścia ukierunkowanego na

szafę dotyczących elastyczności, szybkości i gęstości, lecz przy mniejszych kosztach.

• System chłodzenia całego pomieszczenia umożliwia wprowadzanie szybkich zmian

w schemacie dystrybucji chłodzenia przez przekonfigurowanie płytek podłogowych.
Nadmiarowość chłodzenia występuje we wszystkich szafach centrów danych o niskich
gęstościach. Ta metoda zapewnia korzyści w zakresie kosztów i prostoty.
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Tabela 1
Zalety i wady systemów chłodzenia szaf, rzędów i całych
pomieszczeń. Dobre parametry zostały wyróżnione.

Kategoria

Szafa

Całe pomieszczenie

Zalety

Łatwe planowanie pod kątem
gęstości mocy; izolacja od
istniejącego układu chłodzenia.

Łatwe planowanie pod kątem
dowolnej gęstości mocy; można
udostępnić wydajność
chłodzącą.

Szybka zmiana schematu
dystrybucji chłodzenia przy
gęstościach mocy <3 kW.

Wady

Niewykorzystana wydajność
chłodząca nie może być
wykorzystana przez inne szafy.

Wymagany układ z gorącymi
i zimnymi przejściami.

Mniejsza efektywność, jeśli
system nie obejmuje całej
przestrzeni.

Zalety

Ścisłe sprzężenie eliminuje gorące
miejsca i gradienty temperatury
w pionie; zestandaryzowane
rozwiązania minimalizują znaczenie
czynnika błędu ludzkiego.

Urządzenia nadmiarowe można
współdzielić między wieloma
urządzeniami na płycie; ścisłe
sprzężenie eliminuje gradienty
temperatury w pionie.

Nadmiarowe urządzenia mogą
być współdzielone między
wszystkimi szafami centrum
danych.

Wady

Dla każdej szafy wymagana jest
nadmiarowość.

Dla każdego podestu szaf
wymagana jest nadmiarowość.

Wymagane przejścia
oddzielające strumienie
powietrza.

Zalety

Gotowy system i zestandaryzowane
elementy, który eliminują lub
ograniczają planowanie i prace
techniczne.

Możliwość dostosowania
wymagań dotyczących
chłodzenia; można wyeliminować
lub ograniczyć planowanie
i prace techniczne.

Łatwość zmiany konfiguracji
perforowanych płytek
podłogowych.

Wady

System chłodzenia będzie
prawdopodobnie miał nadmierną
wielkość, wydajność będzie tracona,
co może podwyższyć koszty
początkowe.

Koszty początkowe dla tego
podejścia mogą zwiększyć się ze
wzrostem rozmiarów centrum
danych.

Sposób dostarczania powietrza
wymusza nadmierną moc
chłodzenia; wymagania
ciśnieniowe dotyczące
podpodłogowego dostarczania
powietrza zależą od wielkości
pomieszczenia i głębokości
podłogi.

Zalety

Standardowe podzespoły obniżają
wymagany poziom wiedzy
technicznej; wewnętrzny zespół
może wykonywać rutynowe
procedury serwisowe.

Modułowość podzespołów
skraca czas przestojów;
standardowe podzespoły
obniżają wymagany poziom
wiedzy technicznej.

Urządzenia chłodzące są
rozmieszczone na obwodzie
lub na zewnątrz pomieszczenia,
co oddala techników od
urządzeń IT.

Wady

Do napraw i konserwacji równolegle
pracującego systemu wymagana jest
nadmiarowość 2N.

Urządzenia chłodzące są
umieszczone w rzędzie, gdzie
technicy będą pracowali obok
urządzeń IT.

Serwis systemu wymaga
przeszkolonych techników lub
ekspertów.

Zalety

Łatwa nawigacja w obrębie interfejsu
menu, możliwość prognostycznej
analizy usterek.

Łatwa nawigacja w obrębie
interfejsu menu umożliwia
wykonanie analizy
prognostycznej zbliżających się
usterek.

W większych systemach
następuje uproszczenie pod
względem punktów podłączanych
i zarządzanych.

Wady

W większych wdrożeniach
wymagana jest duża liczba punktów
podłączenia.

W większych wdrożeniach
wymagana jest duża liczba
punktów podłączenia.

Wymagane zaawansowane
szkolenie w zakresie czynności
serwisowych; brak możliwości
wykonywania analizy w czasie
rzeczywistym.

Sprawność

Dostępność
systemu

Koszty w cyklu
użytkowym
instalacji
(TCO)

Rząd

Łatwość
serwisowania

Łatwość
zarządzania
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Koszt początkowy
Dla większości menedżerów centrów danych problem stanowią koszty początkowe związane
z różnymi metodami chłodzenia. Przeprowadzono analizę mającą na celu przedstawienie
zmian kosztów dla trzech różnych metod chłodzenia wodą schłodzoną w funkcji gęstości
mocy szafy. Rysunek 8 przedstawia wyniki dla centrum danych oparte na założeniach
podanych na pasku bocznym.

5

Całe pomieszczenie/podniesiona podłoga

4,5

Całe pomieszczenie/podniesiona podłoga
z przejściem gorącego powietrza
Rząd/architektura Close-coupled

Rysunek 8
Koszty początkowe jako funkcja
średniej gęstości mocy w szafie
dla trzech metod chłodzenia

Koszt na W (USD)

4
3,5

Rząd/architektura Close-coupled z
przejściem gorącego powietrza
Szafa

3
2,5
2
1,5
1
0,5

> Założenia
dotyczące centrum
danych
• Obciążenie generowane przez
urządzenia komputerowe 480 kW
• Lokalizacja: St. Louis, Montana
• Gęstość szaf: 3, 6, 12, 20 kW na
szafę (120 cfm/kW)
• Mieszanie powietrza i obejścia
zimnego powietrza w systemie
chłodzenia całego pomieszczenia
bez przejść gorącego powietrza:
125% wartości znamionowej
• Koszt instalacji rurowej oparty na
bazie danych kosztów RSMeans:
Stalowa instalacja rurowa
• Koszt energii: 0,15 dolara/kWh
• Koszt początkowy obejmuje:
urządzenie chłodzące, instalację
rurową, wytwornicę wody
schłodzonej w zespole, instalację
i przejście
• Roczny koszt energii elektrycznej
obejmuje: wentylator zespołu
chłodzącego, wytwornicę wody
schłodzonej i pompy
• Nadmiarowość chłodzenia: T

3 kW

6 kW
12 kW
Średnia gęstość mocy na szafę

20 kW

Chłodzenie całego pomieszczenia charakteryzuje się najniższymi kosztami początkowymi,
ponieważ obejmuje najmniejszą liczbę urządzeń chłodzących i najkrótsze instalacje rurowe.
Koszt zmniejsza się nieco ze wzrostem gęstości mocy szaf, ponieważ dla danej wydajności
centrum danych model zakłada zmniejszenie powierzchni centrum danych w miarę wzrostu
gęstości. Wynika z tego, że skoro wymagane jest mniejsze podniesienie podłogi i krótsza
instalacja rurowa, niższy jest koszt początkowy. Należy zauważyć, że efektywność
energetyczna systemu chłodzenia całego pomieszczenia pogorszy się w miarę wzrostu
gęstości mocy szafy (przedyskutowano to w następnej części). Przejście gorącego powietrza
zwiększa gęstość mocy szafy dla obu metod chłodzenia i znacznie zmniejsza pobór mocy
układu chłodzenia (co przedyskutowano w następnej części), chociaż koszt wykonania
przejścia nieco podnosi koszt początkowy.
System chłodzenia rzędowego charakteryzuje się nieco wyższymi kosztami początkowymi niż
w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia, ponieważ obejmuje większą liczbę urządzeń
chłodzących i dłuższe instalacje rurowe, Koszt zmniejsza się ze wzrostem gęstości mocy szaf
z tego samego powodu, co w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia, wyjąwszy to, że
ze wzrostem gęstości obniży się również liczba urządzeń chłodzących. Przejście gorącego
powietrza nie tylko zmniejsza pobór mocy w przypadku układu chłodzenia rzędowego, ale
zmniejsza również koszty początkowe, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba urządzeń
chłodzących.
Koszty początkowe są znacznie wyższe niż w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia
oraz układu chłodzenia rzędowego przy mniejszych gęstościach mocy szaf. Dzieje się tak
z powodu wzrostu liczby urządzeń chłodzących, zwiększającego koszt inwestycyjny urządzeń
i instalacji rurowej dla mniejszych gęstości. Np. dla scenariusza z mocą 3 kW na szafę układ
chłodzenia rzędowego obejmuje łącznie 48 urządzeń chłodzących, natomiast przy chłodzeniu
szaf następuje wzrost do 160 urządzeń. W przypadku systemu chłodzenia szaf wymagane
są również przednie i tylne przejścia dla szafy i urządzenia chłodzącego, zwiększające
dodatkowo koszt początkowy systemu. Koszt początkowy zmniejsza się radykalnie ze
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wzrostem gęstości, ponieważ liczba urządzeń chłodzących zmniejsza się, optymalizując
koszty. Dlatego system chłodzenia szaf jest bardziej ekonomiczny w przypadku wyższych
gęstości mocy szaf.

Sprawność elektryczna
Koszty energii elektrycznej stają się znacznym składnikiem całkowitych kosztów eksploatacyjnych,
a wynika to z rosnących stawek za energię elektryczną, wzrostu wymaganej energii elektrycznej na
serwer i wzrostu gęstości mocy. Podczas gdy zależność kosztów energii elektrycznej od stawek za
energię elektryczną i mocy serwerów jest zrozumiała, wpływ gęstości mocy na koszty energii
elektrycznej nie jest na ogół brany pod uwagę.
Rysunek 9 przedstawia wpływ gęstości mocy na roczny koszt energii elektrycznej dla trzech
różnych metod chłodzenia wodą schłodzoną wykonanych zgodnie z tymi samymi
założeniami, co na rysunku 8.

140

Całe pomieszczenie/podniesiona podłoga

Rysunek 9
Roczne koszty energii
elektrycznej jako funkcja
średniej gęstości mocy w szafie
dla trzech metod chłodzenia

Roczny koszt energii elektrycznej
(1000 USD)

135

Całe pomieszczenie/podniesiona podłoga
z przejściem gorącego powietrza
Rząd/architektura Close-coupled

130
125

Rząd/architektura Close-coupled z
przejściem gorącego powietrza
Szafa

120
115
110
105
100
95
90

3 kW

6 kW
12 kW
Średnia gęstość mocy na szafę

20 kW

Koszt energii elektrycznej dla chłodzenia całego pomieszczenia bez przejścia gorącego
powietrza jest najwyższy z powodu konieczności przenoszenia większych ilości powietrza na
większe odległości i z wyższego zapotrzebowania urządzeń CRAH na energię elektryczną
przy mieszaniu powietrza wewnątrz pomieszczenia celem zapobieżenia powstawaniu miejsc
o podwyższonej temperaturze. Koszt energii elektrycznej spada po zastosowaniu przejścia
gorącego powietrza z powodu oddzielenia przepływów powietrza. Ze wzrostem gęstości
koszty energii nieco spadają w związku ze zmniejszeniem długości instalacji rurowej oraz
związanym z nią spadkiem poboru mocy przez pompy.
Koszty energii elektrycznej dla systemu chłodzenia rzędowego są konsekwentnie niższe niż
w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia, ponieważ urządzenia CRAH są ściśle
sprzężone z obciążeniem, a ich wielkość dopasowana do obciążenia. Unika się zbędnych
przepływów powietrza, co może zaoszczędzić ponad 50% zużycia mocy przez wentylatory
w porównaniu z chłodzeniem całego pomieszczenia. Koszty energii elektrycznej rosną
w miarę wzrostu gęstości mocy szaf, ponieważ liczba urządzeń chłodzących zostanie
zmniejszona i w celu osiągnięcia wydajności wymaganej do utrzymania temperatur
wymagany będzie większy przepływ powietrza i wody chłodzącej. Większa prędkość
obrotowa wentylatorów redukuje efekt oszczędności, które można osiągnąć dzięki
zastosowaniu wentylatorów o regulowanej prędkości obrotowej. W tym przypadku dodatkowe
jednostki nadmiarowe zmniejszą pobór mocy, ale spowodują wzrost kosztu początkowego.
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Ponadto wymóg wyższego przepływu wody w celu utrzymania wydajności wiąże się ze
zużyciem dodatkowej energii.
Koszty energii elektrycznej dla chłodzenia szaf są wyższe przy niższych gęstościach
z powodu wzrostu liczby urządzeń chłodzących, wymagającego wyższego poboru mocy
w celu przemieszczania powietrza i wody. Nawet przy wentylatorach o regulowanej prędkości
obrotowej wzrost liczby urządzeń chłodzących przy mniejszych gęstościach ogranicza
oszczędność energii z uwagi na wartości minimalnych prędkości obrotowych wentylatorów.
Przy niższych gęstościach minimalna prędkość obrotowa wentylatora zapewnia większy niż
wymagany przepływ powietrza. Ponadto wymagana jest dłuższa instalacja rurowa,
przenosząca wodę. W miarę zwiększenia gęstości mocy szafy koszty energii elektrycznej
spadają. Jednak dla wyższych gęstości koszty zaczynają rosnąć, ponieważ każda szafa
dysponuje własnym urządzeniem chłodzącym i w miarę wzrostu gęstości wymagany jest
większy przepływ powietrza z każdego urządzenia chłodzącego, a wentylatory urządzeń
CRAH zbliżają się do maksymalnej prędkości pracy, co zmniejsza oszczędności możliwe do
osiągnięcia dzięki zastosowaniu wentylatorów o regulowanej prędkości obrotowej. Ponadto
wymóg wyższego przepływu wody w celu utrzymania wydajności wiąże się również ze
zużyciem dodatkowej energii.

Obecność instalacji rurowej dla wody lub innej w pobliżu urządzeń IT
Badania wykazują, że użytkownicy są zaniepokojeni umieszczeniem instalacji rurowej z wodą
lub czynnikiem chłodniczym w pobliżu urządzeń IT z powodu możliwości wycieków płynu na
urządzenia IT, co wiązałoby się z przestojem i/lub uszkodzeniem.

Link do zasobu

White Paper 59
Różne technologie
chłodzenia centrów danych

Centra danych o wysokiej gęstości z wieloma klimatyzatorami są w większości konstrukcjami
z obiegiem wody chłodzącej i oczekuje się, że ta tendencja będzie kontynuowana ze względu
na aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Chociaż istnieją czynniki chłodnicze odznaczające
się mniejszym prawdopodobieństwem uszkodzenia urządzeń IT, stanowią one bardziej
kosztowną alternatywę wody. Zastrzeżenia dotyczące dostępności i dążenie w kierunku
wyższych gęstości doprowadziły do wprowadzenia w środowisku centrów danych systemów
pompowanego czynnika chłodniczego. Systemy te są zwykle złożone z wymiennika ciepła
i pompy izolującej czynnik chłodniczy w centrum danych od wody schłodzonej i umożliwiają
chłodzenie bezolejowe w celu zmniejszenia zanieczyszczenia w razie wycieku. System ten
jednakże może izolować również inne ciecze chłodzące, takie jak glikol. Aby uzyskać
dodatkowe informacje na temat systemów z pompowanym czynnikiem chłodzącym, patrz
dokument White Paper 59, Różne technologie chłodzenia centrów danych.

Lokalizacja układu chłodzenia
Lokalizacja urządzenia klimatyzacyjnego może mieć radykalny wpływ na wydajność systemu.
W przypadku systemu chłodzenia szaf ten problem przewidywalności wydajności został
całkowicie wyeliminowany, ponieważ określone jest dokładne położenie klimatyzatora
względem docelowego obciążenia. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość całkowitego
scharakteryzowania z wyprzedzeniem wydajności chłodzenia. Jeśli projekt systemu
uwzględnia etapowe wdrażanie, lokalizacja przyszłych urządzeń klimatyzacyjnych nie
wymaga wielkiego planowania czy też zapobiegliwości, ponieważ są one automatycznie
wdrażane wraz z każdą szafą.
System chłodzenia rzędowego opiera się na prostych regułach konstrukcyjnych dotyczących
lokalizacji klimatyzatorów. Liczba i umiejscowienie klimatyzatorów ukierunkowanych na rząd
są określone regułami, które ustalono w wyniku symulacji i testowania. Oczywiście dotyczą
one również zapewnienia odpowiedniej wielkości klimatyzatorów dostosowanej do
specyfikacji gęstości mocy danego rzędu. Ponadto istnieją także inne reguły, które
maksymalizują wydajność i moc systemu, zalecające np. unikanie miejsc przy końcach rzędu.
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Podczas przyszłych wdrożeń pewna swoboda lokalizacji zostaje zachowana aż do czasu
wdrożenia. Wdrażane wartości średniej gęstości mocy lub stosunku szczytowej do średniej
gęstości mocy w szafie dla rzędu mogą służyć do określenia na bieżąco liczby i lokalizacji
klimatyzatorów. Systemy chłodzenia rzędowego zapewniają w porównaniu z chłodzeniem
szaf większą swobodę, mają mniejszą powierzchnię i odznaczają się niższymi kosztami.
W przypadku chłodzenia całego pomieszczenia bez przejść efektywność w znacznym stopniu
zależy od lokalizacji urządzeń chłodzących, Przykładowo najkorzystniejsze lokalizacje mogę być
niewykonalne z powodu fizycznych ograniczeń pomieszczenia, takich jak otwory drzwiowe, okna,
rampy, brak dostępu do instalacji rurowej. W rezultacie zazwyczaj powstaje nieoptymalna
konstrukcja nawet przy znacznym nakładzie prac technicznych. Ponadto logistyka instalacji
klimatyzatorów chłodzących całe pomieszczenie wymaga zazwyczaj umieszczenia ich
w pomieszczeniu, które jest z góry przewidziane na przyszłe etapy wdrażania urządzeń IT.
Ponieważ dokładne rozmieszczenie przyszłych urządzeń IT może nie być znane, lokalizacje
klimatyzatorów są często bardzo nieefektywne. Dlatego przejścia mają tak duże znaczenie dla
nowoczesnych systemów chłodzenia całych pomieszczeń. Przejście zapewnia znacznie większą
swobodę rozmieszczania urządzeń chłodzących. Chłodzenie całego pomieszczenia z przejściami
pozwala również na umieszczenie urządzeń CRAH poza centrum danych.

Nadmiarowość
Nadmiarowość jest konieczna w systemach chłodzenia w celu umożliwienia konserwacji
działających systemów i zapewnienia realizację zadań centrum danych w przypadku awarii
jednego z urządzeń klimatyzacyjnych. W celu zapewnienia nadmiarowości systemy zasilania
są często wyposażone w podwójne tory zasilania systemów IT. Wynika to z faktu, że
przewody zasilające i same złącza stanowią potencjalne pojedyncze punkty awarii.
W przypadku chłodzenia zamiast rozwiązań o podwójnych ścieżkach powszechnie
stosowane są konstrukcje N+1, ponieważ wspólne ścieżki dystrybucji powietrza, będąc po
prostu otwartą przestrzenią wokół szafy, wykazują bardzo niskie prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii. Idea takiego rozwiązania polega na tym, że jeśli system wymaga czterech
urządzeń CRAH, to dodanie do systemu piątego umożliwi utrzymanie całkowitego obciążenia
chłodzenia w przypadku awarii dowolnego z urządzeń. Stąd nazwa nadmiarowość „N+1”.
Przy wyższych gęstościach mocy ta prosta koncepcja nadmiarowości załamuje się. Sposób,
w jaki zapewniana jest nadmiarowość, jest inny dla każdej z trzech metod chłodzenia, co
zostało wyjaśnione poniżej:
W przypadku systemów chłodzenia szaf nie występuje dzielenie chłodzenia pomiędzy szafami ani
wspólna ścieżka dystrybucji powietrza. Z tego względu jedynym sposobem na uzyskanie
nadmiarowości jest zapewnienie pełnego systemu CRAH o dwóch ścieżkach N+X lub 2N dla
każdej szafy, w istocie przynajmniej dwu systemów CRAH na szafę. To jest poważna wada
w porównaniu z podejściami alternatywnymi. Jednak w przypadku pojedynczych szaf o wysokiej
gęstości takie rozwiązanie jest bardzo efektywne, ponieważ nadmiarowość jest w pełni określona
i przewidywalna oraz niezależna od innych systemów CRAH.
W systemach chłodzenia rzędowego nadmiarowość jest zapewniana na poziomie rzędu.
To wymaga zastosowania w każdym rzędzie dodatkowego, czyli N+1, urządzenia CRAH.
Pomimo że rzędowe urządzenia CRAH są mniejsze i mniej kosztowne od urządzeń
przeznaczonych do pomieszczenia, jest to dość duży koszt przy niskich obciążeniach rzędu
1–2 kW na szafę. Jednak przy wyższej gęstości wada ta zostaje wyeliminowana i podejście
N+1 jest stosowane aż do poziomu 25 kW na szafę. Jest to istotna zaleta w porównaniu
zarówno do konstrukcji chłodzącej całe pomieszczenie, jak i szafy, w przypadku których
nadmiarowość dąży do poziomu 2N przy wyższych gęstościach. Zdolność do zapewnienia
nadmiarowości w warunkach wysokiej gęstości przy użyciu mniejszej liczby dodatkowych
urządzeń CRAH stanowi kluczową zaletę systemów chłodzenia rzędowego i zapewnia w ich
przypadku znaczne obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji (TCO).
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W przypadku chłodzenia całego pomieszczenia zakłada się, że samo pomieszczenie stanowi
wspólną ścieżkę dostarczania powietrza do wszystkich urządzeń IT. Zasadniczo umożliwia to
zapewnienie nadmiarowości przez wprowadzenie pojedynczego dodatkowego urządzenia
CRAH, niezależnie od wielkości pomieszczenia. Dotyczy to chłodzenia całego pomieszczenia
bez przejść w przypadku bardzo niskich gęstości i stanowi zaletę ekonomiczną tego
podejścia przy niskich gęstościach. Jednak w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia
bez przejść przy wyższych gęstościach zdolność określonego urządzenia CRAH do
zastąpienia utraconego innego jest silnie zależna od geometrii pomieszczenia. Na przykład
schemat dystrybucji powietrza określonego urządzenia CRAH nie może zostać zastąpiony
przez zapasowe urządzenie CRAH, które znajduje się daleko od uszkodzonej jednostki.
W rezultacie liczba dodatkowych urządzeń CRAH wymaganych do uzyskania nadmiarowości
wzrasta od pojedynczego dodatkowego urządzenia wymaganego przy niskich gęstościach do
podwojenia urządzeń CRAH przy gęstościach przekraczających 10 kW na szafę. Nie dotyczy
do chłodzenia całego pomieszczenia wykorzystującego przejścia, ponieważ drogi
dostarczania i powrotu powietrza są oddzielone.

Metoda odprowadzania ciepła

Link do zasobu

White Paper 59
Różne technologie
chłodzenia centrów danych

W tej części przedyskutowano szczególne problemy, na które wpływ ma metoda usuwania
ciepła. Klimatyzatory do pomieszczeń komputerowych (CRAC) z bezpośrednim
odparowywaniem stosowane do chłodzenia centrów danych działają w inny sposób niż
urządzenia wykorzystujące wodę schłodzoną (CRAH). Zastosowanie urządzeń CRAC w ten
sposób będzie miało wpływ na ich wydajność, nawilżanie, działanie nadmiarowe itp. Należy
przeprowadzić analizę projektową, aby uwzględnić w danym projekcie działanie i elementy
sterujące określonego rozwiązania chłodzącego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na
temat metod usuwania ciepła, patrz dokument White Paper 59, Różne technologie chłodzenia
centrów danych.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 130 Wer 2

14

Wybór między chłodzeniem pomieszczeń, rzędów i szaf w centrach danych

Wniosek

Konwencjonalne podejście do chłodzenia centrum danych oparte na chłodzeniu całego
pomieszczenia bez przejść napotyka na techniczne i praktyczne ograniczenia w centrach
danych następnej generacji. Wymagania centrów danych następnej generacji odnośnie do
możliwości adaptacji do zmieniających się wymagań, niezawodnej obsługi wysokiej
i zmiennej gęstości oraz obniżenia zużycia energii elektrycznej i innych kosztów
eksploatacyjnych doprowadziły bezpośrednio do opracowania systemów chłodzenia
pomieszczenia, rzędu i szafy wykorzystujących przejścia. Te systemy umożliwiają spełnienie
wymagań występujących przy gęstościach roboczych rzędu 3 kW na szafę i wyższych.
Konwencjonalne podejście zakładające chłodzenie całego pomieszczenia dobrze sprawdzało
się w branży i nadal pozostaje praktyczną alternatywą w przypadku instalacji o niższych
gęstościach i tych zastosowań, w których zmiany w technologii IT są minimalne.
Systemy chłodzenia pomieszczenia, rzędu i szafy wykorzystujące przejścia zapewniają
elastyczność, przewidywalność, skalowalność, obniżone zużycie energii elektrycznej,
obniżony całkowity koszt eksploatacji (TCO) i optymalną dostępność, których wymagają
centra danych następnej generacji. Użytkownicy powinni się spodziewać, że oferowane przez
dostawców produkty będą wykorzystywać te podejścia. Oczekuje się, że w wielu centrach
danych będzie stosowana kombinacja tych trzech metod chłodzenia. System chłodzenia szaf
znajdzie zastosowanie w sytuacjach, w których głównymi czynnikami są najwyższe gęstości,
wysokie rozdrobnienie wdrażania lub nieuporządkowany układ. System chłodzenia
pomieszczenia bez przejść pozostanie efektywnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań
o niskiej gęstości i takich, w których nieczęsto wprowadza się zmiany. Dla większości
użytkowników korzystających z nowszych technologii serwerów o wysokiej gęstości systemy
chłodzenia pomieszczeń i rzędów bez przejść będą zapewniały najlepszą równowagę
pomiędzy wysoką przewidywalnością, wysoką gęstością mocy i łatwością adaptacji a
najlepszym całkowitym kosztem eksploatacji (TCO).
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