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W poszukiwaniu energooszczędnych 
systemów chłodzenia Data Center
Joanna RYŃSKA

Systemy chłodnicze centrów danych pochłaniają znaczne ilości 
energii i muszą występować w układach nadmiarowych, stąd 
stanowią istotny składnik kosztów budowy oraz eksploatacji tych 
obiektów. Stąd dla firm prowadzących centra danych niezwykle 
istotna jest energooszczędność zastosowanych systemów 
chłodniczych. Jej zapewnienie nie jest łatwym zadaniem, szczególnie, 
że musi iść w parze z wysokimi parametrami technicznymi, 
skutecznością i niezawodnością.

– W przypadku Data Center chłodzenie jest decydującym 
elementem w kontekście ilości pobieranej przez obiekt ener-
gii, stąd efektywność energetyczna jest tak istotna – wskazu-

Tabela. 1.Przykłady polskich centrów danych

Centrum Sposób chłodzenia Parametry powietrza

EXEA, Toruń Układ ciepłych i zimnych korytarzy; urządzenia chłodnicze  
z redundancją N+1, ze ścieżką mocy w układzie pierścieniowym Temperatura:19÷27°C

Data Center 3S BOX, 
Warszawa

Dwa niezależne systemy: centrale wentylacyjne z wymiennikami 
ciepła oraz system klimatyzacji precyzyjnej, oba z redundancją 

N+1.
Nie podano

Oktawave, Warszawa Układ ciepłych i zimnych korytarzy; urządzenia chłodnicze  
z redundancją N+1

Temperatura: 22°C (+/- 3°C)
Wilgotność względna: 45% (+15% / -10%)

Beyond: 
DC 1 (2007), Poznań

Układ ciepłych i zimnych korytarzy; urządzenia chłodnicze  
z redundancją N+1; zabudowa kioskowa

Temperatura: 23°C (± 3°C)
Wilgotność względna: 45% (±10%)

Beyond: 
DC 2 (2016), 

Dwa niezależne systemy chłodzenia: szafy klimatyzacyjne  
z redundancją 2N, układ ciepłych i zimnych korytarzy  

(wet chillers) oraz system adiabatyczny

Komory tradycyjne
Temperatura: 23°C (±2°C), Wilgotność względna: 45% (±10%)

Komory adiabatyczne
Temperatura: 26°C (±3°C), Wilgotność względna: 45% (±10%)

je Bartłomiej Danek, wiceprezes firmy Beyond.pl. – Oczywiście 
innowacyjność rozwiązań przekłada się na korzyści biznesowe. 
Im mniej energii pochłania chłodzenie komór, tym korzystniej-
sze finansowo usługi można oferować klientom. 

Aby opisać efektywność energetyczną centrum danych pod 
kątem zarówno technologicznym, jak i biznesowym, stosowane 
są następujące wskaźniki:

 � PUE (ang. Power Usage Effectiveness) – efektywność zuży-
cia energii, która określa całkowitą energię obiektu odniesio-
ną do energii urządzeń IT. Jest to podstawowy współczyn-
nik efektywności energetycznej centrum danych, stanowią-
cy dla klientów jednoznaczną wskazówkę – im jego wartość 
jest bliższa jedności, tym bardziej efektywne jest centrum 
danych. W Polsce są obiekty, gdzie PUE=1,1, na świecie moż-
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Zużycie energii może być jednym z parametrów moni-
torowanych przez odpowiedni system. Przykładowo,  
w centrum danych Atmana, system monitoringu został przy-
gotowany w oparciu o przemysłowy standard SCADA. Sys-
tem kontroluje pond 19 tys. zmiennych w trybie 24h/7d. Do 
zadań systemu należy zbieranie, archiwizacja i wizualizacja 
parametrów oraz alarmowanie o zdarzeniach.

su parametrów w pomieszczeniu serwerowni – eksperci 
firmy Atman podają wartości temperatury 18÷27°C i wil-
gotności 30÷70%;

 � zwiększanie efektywności klimatyzacji poprzez zabudowę, 
np. uszczelnianie zimnych korytarzy, aby powietrze ciepłe nie 
mieszało się z zimnym lub nadbudowa szaf klimatyzacyjnych, 
aby powietrze powracające miało jak najwyższą temperaturę;

 � optymalizacja układu chłodzenia, w tym stosowanie systemów 
adiabatycznych oraz free-coolingu i direct free-coolingu. Jak podaje 
firma Qumak, w Polsce są aplikacje serwerowe, które działają przez 
cały rok na pełnym free-coolingu – pobierają 100% mocy chłod-
niczej z powietrza zewnętrznego nawet podczas upalnego lata;

 � zastosowanie odpowiednio efektywnych urządzeń chłodniczych;
 � stosowanie źródeł odnawialnych;
 � wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerów, np. do ogrze-

wania powierzchni biurowych czy przygotowania c.w.u.  
w przylegających pomieszczeniach.

Optymalizacja układu chłodzenia
W centrach danych zastosować można wiele rozwiązań układu 

chłodzenia, które generalnie możemy podzielić na: bezpośredni na-

na spotkać centra z PUE=1,07. – Obniżenie współczynnika 
PUE dla klientów oznacza redukcję kosztów, przykładowo ze  
100 do 70 tys. miesięcznie – wskazuje Bartłomiej Danek;

 � CAPEX (ang. capital expenditures) – wydatki inwestycyjne na 
rozwój produktu lub wdrożenie systemu;

 � OPEX (ang. operating expenditures) – wydatki operacyjne  
– związane z utrzymaniem produktu czy systemu. 

Eksperci zajmujący się funkcjonowaniem centrów danych 
wskazują następujące możliwości podwyższenia efektywności 
energetycznej obiektu:

 � możliwość podwyższenia temperatury w serwerowni – 
m.in. dzięki nowym rozwiązaniom serwerów (dostawcy 
z roku na rok podwyższają dopuszczalne temperatury, w 
jakich mogą pracować serwery) – oraz zwiększenia zakre-

Schemat układu chłodzenia w Data Center Oktawave, 
Warszawa
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wiew powietrza zew., adiabatyczne, wodne i freonowe. Przykładowo, 
firma Vertiv d. Emerson, proponuje źródła chłodzenia takie jak:

 � systemy odparowania bezpośredniego: „ekonomizer” pom-
powanego czynnika, szeregowe urządzenia chłodnicze połą-
czone z zewnętrznymi skraplaczami mikrokanałowymi. Mogą 
one działać z wysoką temperaturą powietrza powrotnego;

 � systemy z wodą lodową – wysokosprawne agregaty wody lo-
dowej i agregaty wykorzystujące free-cooling przez cały rok;

 � adiabatyczne systemy wody lodowej, np. opatentowa-
ne urządzenie Liebert AFC – agregat ze stuprocentowym  
free-coolingiem;

 � free-cooling ewaporacyjny – pośredni wymiennik powietrze-
powietrze i technologie odparowania w jednym, bez wyko-
rzystania energochłonnych sprężarek.

Optymalizacja systemu często oznacza nie tylko wybór roz-
wiązań najbardziej energooszczędnych, ale i umożliwiających 
spełnienie wyzwań projektowych i eksploatacyjnych, związa-
nych ze specyfiką obiektu.

– Centra Danych Atman to przede wszystkim serwerownie 
komercyjne. Zazwyczaj poszczególnym klientom wynajmowana 
jest niewielka część pomieszczenia. System klimatyzacji spełnia 
założenia projektowe po osiągnięciu założonego obciążenia (mo-
cy IT) – wyjaśniają eksperci firmy Atman. – Wyzwaniem jest więc 
komercjalizacja dostępnej powierzchni w tempie pozwalającym 
osiągnąć optymalne obciążenie w możliwie najkrótszym czasie. 
Pomaga w tym podzielenie inwestycji na etapy, natomiast naj-
większym wyzwaniem na etapie projektowania jest oszacowa-
nie mocy wymaganej na potrzeby klientów – wartości jeszcze 
na tym etapie nieznanych. Dlatego przy budowie centrum za-
leżało nam na zastosowaniu jak najmniej skomplikowanego sys-
temu klimatyzacji (bez rozbudowanych układów centralnych),  
a jednocześnie możliwie energooszczędnego.

Atman zastosował architekturę „1-1” – na jedną jednostkę we-
wnętrzną (CRAC, CRAH) przypada jedna jednostka zewnętrzna 
(skraplacz lub chiller), o mocach od 90 do 180 kW. Taka archi-
tektura pozwala zachować wysoką niezawodność i skalowal-
ność systemu klimatyzacji – nie ma elementów centralnych,  
a co istotne z punktu widzenia planowania inwestycji, nie trze-
ba instalować 100% mocy na początku inwestycji.

– Architektura klimatyzacji „1-1” nie ma najwyższego współczyn-

nika CAPEX w przeliczeniu na kW mocy chłodniczej – wskazują eks-
perci Atmana. – Daje jednak korzyści istotne przy specyfice naszych 
obiektów. Należy tu wymienić przede wszystkim możliwość etapo-
wania inwestycji oraz lepsze dopasowanie mocy do obciążenia ser-
werowni, niskie koszty zapewnienia redundancji na etapie starto-
wym, jednocześnie większą niezawodność systemu klimatyzacji.

Zastosowany system należy oczywiście dopasować do spe-
cyfiki danego budynku oraz – o czym często się nie pamięta  
– do jego otoczenia. 

– Obiekty Centrów Danych Atman są zlokalizowane wśród 
miejskiej zabudowy Warszawy – wyjaśniają eksperci firmy Atman. 
– Zatem powierzchnia, na której można postawić zewnętrzne 
wymienniki ciepła (chillery, skraplacze, dry-coolery), a także jej 
nośność podlegają ograniczeniom. Wybór zastosowanych tech-
nologii wynika zazwyczaj z tych ograniczeń.

Brak tego typu ograniczeń – np. dysponowanie dużą działką 
na… pustyni – zwiększa więc możliwość optymalizacji systemu. 
Bardzo ciekawym przykładem jest serwerownia Facebooka, któ-
ra powstała na środku pustyni w Oregonie. Jej konstruktorzy za-
dali sobie kilka pytań: Co można usunąć z systemu? Czy serwery 
przetrwają wyższą temperaturę? Czy można rozszerzyć zakresy 
temperatury i wilgotności bez szkody dla serwerów? Czy potrze-
bujemy scentralizowaych UPSów lub agregatów? Po szczegóło-
wej analizie powstał system o następujących cechach:

 � brak agregatu eliminuje wieże chłodnicze, orurowanie, pom-
py, automatykę;

 � system bazuje na powietrzu świeżym (100%), z wykorzysta-
niem systemu chłodzenia i nawilżania ewaporacyjnego;

 � zimą następuje odzysk powietrza powrotnego zimą – cie-
pło odpadowe podlega recyrkulacji i ogrzewa powierzch-
nie biurowe;

 � chłodne powietrze napływa do serwerowni od góry (nie trze-
ba wytwarzać ciśnienia, by przepłynęło przez podłogę pod-
wyższaną) poprzez kratki, których żaluzje regulują ilość powie-
trza. Powietrze przechodzi przez komorę mieszania – zimne 
powietrze zewnętrze miesza się z powietrzem podgrzanym 
przez ciepło z serwerów, co pozwala na regulowanie tempe-
ratury. Powietrze przechodzi przez filtry (usuwanie wilgoci), 
a wentylator ścienny kieruje powietrze do otworów w pod-
łodze – działa ona jak szacht wentylacyjny, kierujący powie-
trze do przestrzeni z serwerami;

 � parametry: 
– PUE: 1,07 przy pełnym obciążeniu, 
–  WUE (efektywność zużycia wody): 0,31 l/kWh, przy krajowej 

średniej (amerykańskiej) 1,0 l/kWh; 
– CapEx obniżony o 45%, mniejszy OpEx.

Centrum w Oregonie odwiedził kilka lat temu Michał 
Grzybkowski, szef firmy Beyond.pl. – Wizyta prezesa Michała 
Grzybkowskiego w amerykańskich centrach danych w Las Vegas 
i Oregonie (centrum danych Facebooka) stała się inspiracją do za-
stosowania chłodzenia adiabatycznego w Data Center 2. W ame-
rykańskich obiektach, mimo że są położone na pustyni oraz w gó-
rach, także zastosowano chłodzenie adiabatyczne. Po porówna-
niu klimatu, okazało się, że polskie warunki są tak samo dobre do 
wprowadzenia takiej innowacji – relacjonuje Bartłomiej Danek.

Beyond.pl to pierwsze w Polsce data center wyposażone w dwa 
systemy chłodzenia: tradycyjny i adiabatyczny. Zaprojektowano 
je tak, aby wykorzystywać bariery fizyczne do zapobiegania mie-
szaniu zimnego i ciepłego powietrza w korytarzach. Umożliwia to 
ograniczenie zużycia energii i wydajniejsze chłodzenie serwerowni.

Klimatyzacja należy do 
tych procesów, które są 
poddawane certyfikacji 
według standardu mię-
dzynarodowej organiza-
cji ANSI (American Natio-
nal Standards Institute). 
Uzyskanie najwyższe-
go statusu Rated 4 (jak  
w przypadku DC 2 Bey-
ond.pl) oznacza speł-
nienie wymogów we 
wszystkich obszarach 
certyfikacji, co oznacza, 
że infrastruktura jest 
odporna na awarie.

Jedno z najnowocześniejszych Data Center w Polsce –Beyond  
(Fot. Materiały prasowe Beyond.pl)
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Agregat Liebert AFC ze stuprocentowym free-coolingiem (Fot. Materiały prasowe Beyond.pl)

Joanna RYŃSKA  
– dziennikarka branżowa

O aUtORzE

– Data Center 2 jest pierwszą w Polsce serwerownią, która gwa-
rantuje efektywność energetyczną na poziomie PUE 1,1 właśnie 
dzięki możliwości adiabatycznego chłodzenia komory serwero-
wej – podkreśla Bartłomiej Danek. 

System chłodzenia adiabatycznego wykorzystuje właściwości 
chłodzące wody do redukcji temperatury powietrza wewnątrz 
komory serwerowej. W odróżnieniu od chłodzenia tradycyjne-
go szafy serwerowe w komorze ustawione są przodem do sie-
bie, aby ułatwić przepływ ciepłego powietrza. Rozwiązanie to 
wymaga niewielkiej ilości energii elektrycznej do pracy wen-
tylatora. Wymusza on ruch powietrza, które wyprowadzane 
jest do atmosfery przez kanał wywiewny. Na dachu serwerow-
ni zainstalowany jest wymiennik krzyżowy ciepła, dzięki któ-
remu do serwerowni wraca powietrze ochłodzone dzięki pa-
rowaniu oraz konwekcji. Im wyższa temperatura na zewnątrz, 
tym chłodzenie efektywniejsze. Na dachu Data Center 2 znaj-
dują się też panele akustyczne, które ograniczają hałas oraz in-
stalacja odgromowa.

Ciekawym, choć wymagającym odpowiedniego zaplecza  
infrastruktury, jest zastosowanie świeżego powietrza, bez jed-
nostek klimatyzacji precyzyjnej. Przykładem jest serwerownia 
firmy Google w Belgii, chłodzona tylko przy pomocy wentyla-
torów nawiewnych, pracujących na powietrzu świeżym. Warto 
tu jednak zwrócić uwagę, że w przypadku serwerowni Google'a 
redundancja dotyczy nie systemów, a całych serwerowni. Jeśli 
temperatura powietrza zewnętrznego przekracza 27°C, centrum 
danych jest wyłączane i jej zadania przejmuje inne DC.

Nie ma energooszczędności  
bez efektywnych urządzeń 

Zastosowanie odpowiednio efektywnych urządzeń chłod-
niczych jest kluczowe do zrealizowania założeń związanych  
z energooszczędnością. Wśród rozwiązań stosowanych w no-
woczesnych urządzeniach efektywnych energetycznie nale-
ży wymienić m.in.:

 � wykorzystanie dużej powierzchni wymiany ciepła,
 � zmniejszenie zużycia energii przez wentylatory i sprężarki  

– głównym czynnikiem jest stosowanie silników elektronicz-
nie komutowanych,

 � umieszczanie wentylatorów pod podłogą dla zmniejszenia 
oporu powietrza,

 � stosowanie nowych czynników chłodniczych o szczególnie 
dobrych parametrach termodynamicznych.
Przykładem może być nowy chiller Cyber Cool 2 z oferty  

firmy Stulz. Dzięki zastosowaniu wymienników o bardzo dużej 
powierzchni wymiany ciepła i jej efektywnemu wykorzystaniu, 
instalacji największych dostępnych na rynku wentylatorów EC 
oraz wykorzystaniu specjalnej konstrukcji układu chłodniczego, 
nowy chiller pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej aż 
o 30% w stosunku do innych rozwiązań rynkowych.

Na rynku pojawiają się też ciekawe przykłady dotyczące sto-
sowania nowych czynników chłodniczych o wysokich parame-
trach termodynamicznych, co przyczynia się do bardziej eko-
nomicznej pracy urządzeń. W Centrum Badawczym Polskiego 
Internetu Optycznego, z instalacjami zaprojektowanymi przez 
firmę Qumak, zastosowano innowacyjny czynnik chłodniczy 
FREEZIUM (mrówczan potasu), który charakteryzuje się m.in. 
wysokim ciepłem właściwym. Natomiast Cyber Blue firmy Stulz 
to chiller, który na razie jako jedyny na rynku wykorzystuje wo-
dę. Stosowanie trzech wysokoobrotowych „wirówek” elimi-
nuje typowe sprężarki. Dzięki temu parametry efektywności 

energetycznej są wysokie, choć duże nakłady inwestycyjne 
sprawiają, że stosowanie tych urządzeń jest opłacalne i szcze-
gólnie uzasadnione w serwerowniach o zyskach ciepła więk-
szych niż 200 kW. 

– Najważniejszym parametrem, jaki powinno spełniać cen-
trum danych, jest niezawodność. Ten parametr zawęża producen-
tów do sprawdzonych, solidnych marek, które nie tylko sprzeda-
ją urządzenia najwyższej jakości, ale również mają kompetentny  
i sprawny serwis – podkreślają eksperci firmy Atman.

Takie podejście do wyboru dostawcy urządzeń do serwerow-
ni jest jednym z czynników sprawiających, że koszty inwestycji 
w „green data centre” pozostają znaczące.

Stosowanie źródeł odnawialnych
Na razie ciekawostką zarezerwowaną dla gigantów w obsza-

rze przetwarzania danych jest stosowanie na dużą skalę energii 
odnawialnej – np. centra Facebooka pokrywają zapotrzebowanie 
na energię elektryczną w 100% z takich źródeł. Niewykluczone 
jednak, że w obliczu lawinowo rosnącej liczby przetwarzanych 
danych i powstawaniu kolejnych serwerowni, trend ten dotrze 
także do Polski. Przykładem źródła tańszej energii elektrycznej 
mogą być ogniwa fotowoltaiczne, stosowane coraz chętniej dzię-
ki wciąż poprawianej sprawności i niższej cenie. Drugim kierun-
kiem jest poszukiwanie źródeł chłodu, np. rozpraszania ciepła  
w gruncie – rozwiązanie chętnie stosowane w krajach, gdzie wa-
runki geologiczne są korzystne, a poziom wód gruntowych ni-
ski. Źródłem chłodu mogą być też morza i oceany, jak w przy-
padku serwerowni Google'a, zbudowanej nad Zatoką Fińską  
i w pełni chłodzoną z wykorzystaniem wody morskiej.

***

Za pomoc w przygotowaniu artykułu autorka dziękuje eks-
pertom z firm Atman, Beyond.pl i Qumak. 


