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Drodzy Czytelnicy

  

  

Już pewną naszą tradycją jest, iż co roku wydanie czerwcowe w większym zakresie
poświęcone jest aspektom chłodzenia w pomieszczeniach małych serwerowni, technicznych,
czy wreszcie średnich i dużych obiektach typu data center. Wraz z rozwojem techniki IT, rynek
ten ciągle ewoluuje pod względem techniki chłodzenia. Rozwój ten z jednej strony
determinowany jest zwiększaniem mocy obliczeniowej IT – technologie wysokiej gęstości mocy
– ale z drugiej strony producenci IT coraz częściej dopuszczają też wyższe parametry
temperaturowe pracy.

  

  

Jeszcze nie tak dawno standardem było projektowanie systemów chłodzenia na 20°C, dziś jest
to już 24°C. Wprowadzenie takich parametrów spowodowało rozwój systemów chłodzenia w
oparciu o centrale powietrzne adiabatyczne, a także chłodzenie powietrzne bezpośrednie.
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Kolejnym symptomem jest free- cooling. Do niedawna inwestorzy, projektanci oraz dostawcy
rozwiązań systemów chłodzenia dokonywali wielu analiz, mających na celu sprawdzenie
zasadności zastosowania układów z free-coolingiem w danej aplikacji. Jak wskazują nasi
eksperci w niniejszym wydaniu, reprezentujący czołowych dostawców rozwiązań klimatyzacji
precyzyjnej, dzisiaj do free-coolingu nie trzeba już praktycznie nikogo namawiać, a przy
średnich i dużych obiektach to standard. Według zeszłorocznych badań agencji PMR, 70%
spośród 30 największych serwerowni w Polsce stosuje w swoich obiektach takie układy. Wg
inżynierów z firmy Atman, m.in. dzięki nowym rozwiązaniom serwerów, już dziś istnieje
możliwość stosowania coraz większych widełek temperaturowych oraz wilgotnościowych
(wartości temperatury 18÷27°C i wilgotności 30÷70%). Zakres ten, z maksymalną temperaturą
27°C, daje możliwość stosowania w data center układów chłodzenia bezsprężarkowych przez
prawie cały rok – zostawiając tradycyjne układy jedynie jako zabezpieczenie na najgorętsze dni.

  

  

Można się spodziewać, że za kilka lat temperatura ta zostanie jeszcze podniesiona o kilka
oczek – o ile uda się utrzymać przy tym niezawodność i efektywność obliczeniową IT.

  

  

Więcej na temat poprawy efektywności układów chłodzenia, stosowanych technologii oraz
perspektyw rozwoju tego rynku znajdą Państwo w materiałach przygotowanych w oparciu o
wypowiedzi ekspertów zajmujących się budową i eksploatacją DC w tekście: W poszukiwaniu
energooszczędnych systemów chłodzenia Data Center oraz dostawców urządzeń w materiale: 
Rynek, trendy i rozwój technologii chłodzenia data center w Polsce.

  

  

Na koniec chciałbym zwrócić również Państwa uwagę na blok tematyczny dotyczący
materiałów stosowanych do budowy urządzeń i komponentów chłodniczych pod kątem
eksploatacji oraz bezpieczeństwa instalacji, a także ekologicznych czynników chłodniczych.
Jedną z głównych przyczyn rozszczelnienia instalacji jest korozja środowiskowa, której jednak
możemy zapobiec, poprzez zaprojektowanie instalacji z takich materiałów, które będą odporne
na dane środowisko. W publikowanych materiałach znajdą Państwo w skrócie
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scharakteryzowane różne materiały, od aluminium, poprzez stopy miedzi, stali po tworzywa
sztuczne, a także wybrane rozwiązania w zależności od środowiska agresywnego. Projektując
instalację, warto zwrócić uwagę na ten aspekt i przeanalizować specyfikę danego zakładu, aby
uchronić klienta przed awarią, postojem w produkcji, a siebie przed konsekwencjami.

  

  

Polecamy również pozostałe przygotowane publikacje, życząc jednocześnie Państwu
ciekawego wypoczynku wraz z rodziną w rozpoczynające się właśnie wakacje i chwili na lekturę
niniejszego wydania na plaży lub w biurze.

  

  

  

  

Życzę ciekawej lektury

  

Marek Stachurka-Geller

  

Redaktor Naczelny
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