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ANOTACE 
Datová centra jsou významným spotřebičem energie, což souvisí s provozem IT technologie a 
rovněž jejím chlazením. Právě část energie určená pro chlazení datových center vykazuje 
v některých případech potenciál pro úsporná opatření. Příspěvek se zaměřuje na možnosti 
využití venkovního vzduchu pro volné chlazení datových center a snaží se tyto úspory 
finančně vyčíslit. Analýzy jsou realizovány na konkrétním příkladu stávajícího datového sálu, 
vybaveného cirkulačním systémem chlazení.    

ÚVOD 
Přímé volné chlazení („direct free cooling“) představuje jednu z možných alternativ chlazení 
datových center. Výhodou je možnost využití venkovního vzduchu pro chlazení bez nutnosti 
strojního chlazení po většinu roku. Nevýhodou jsou prostorové nároky pro vedení 

vzduchovodů, vyšší nároky na vlhčení 
vzduchu a pohon ventilátorů. 

Potenciál využití venkovního vzduchu 
pro odvod tepelné zátěže - přímé volné 
chlazení je patrný z Obr. 1, kde je 
uvedena četnost výskytu venkovního 
vzduchu pro různé klimatické roky pro 
Prahu. Z grafu je zřejmé, že během roku 
je teplota venkovního vzduchu cca 90 % 
času nižší než 21 °C (21 °C odpovídá 
teplotě přiváděného vzduchu v řešeném 
příkladu – viz dále). 

souvisejících s provozem datových 
center spočívá v možnosti využití 
venkovního vzduchu pro odvod tepelné 
zátěže - přímé volné chlazení 

 

Obr. 1 Četnost výskytu teploty venkovního vzduchu během roku v Praze 

ANALÝZA ENERGETICKÝCH ÚSPOR 

Identifikace datového sálu 
Analýzy potenciálních energetických úspor při aplikaci přímého volného chlazení venkovním 
vzduchem byly realizovány na konkrétním datovém sálu. Jedná se stávající datový sál, který 
je v provozu již několik let. Sál je vybaven cirkulačním chlazením v podobě jednotek pro 
přesnou klimatizaci (Obr. 2a), jedná se o chladivový klimatizační systéme s venkovní 
kondenzační jednotkou. Upravený vzduch je přiváděn dvojitou podlahou do chladné uličky 
mezi rozvaděči, odkud je převáděn skrze IT technologii do uličky teplé a odtud je následně 
zpět nasáván do jednotky přesné klimatizace. 
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Obr. 2 a) Stávající systém chlazení datového sálu, b) Upravený systém s možností využití 

přímého chlazení 

Identifikace datového sálu pro určení okrajových podmínek výpočtu byla stanovena z 
provozu konkrétního dne 21. 7. 2015. Během roku nedochází v datovém centru k výrazným 
výkyvům tepelné zátěže (pokud se nemění technologie) a vnitřní tepelná zátěž je dominantní. 
Předpokladem výpočtů tedy bylo, že se sál chová po celý rok obdobně. Vliv tepelných zisků a 
ztrát z venkovního prostředí byl zanedbán. 

Pro stanovení okrajových podmínek výpočtu posloužil monitoring systému. V serverovém 
sálu jsou umístěny celkem 3 cirkulační jednotky. Na Obr. 3 je znázorněn průběh příkonu IT 
technologie a chladicího výkonu všech 3 jednotek instalovaných v sále. Je zřejmé, že 
v provozu je trvale pouze jedna jednotka (KJ23). Druhá jednotka se uvádí do chodu v případě 
potřeby (KJ21) a poslední jednotka slouží jako záloha (KJ22). Z průběhů je zřejmé, že 
celkový chladicí výkon je výrazně vyšší než příkon IT technologie, což je dáno odvlhčováním 
vzduchu na přímém výparníku. Na Obr. 4 jsou vidět průběhy teploty vzduchu na sání a 
výtlaku všech tří jednotek, vč. jednotky, která je trvale v provozu (KJ23). Tyto údaje, resp. 
jejich průměrné hodnoty byly použity pro výpočet jako referenční. Na Obr. 5 je znázorněn 
průběh relativní vlhkosti v datovém sále, která se pohybuje v rozmezí 40 až 45 %, pro analýzy 
byla opět použitá průměrná hodnota. Vstupní okrajové podmínky výpočtu jsou následující: 

 klimatická data pro Prahu     TRY (Test reference year) 
 příkon IT technologie – vnitřní tepelná zátěž   70 kW = konst.  
 vnější tepelná zátěž      zanedbána 
 teplota vzduchu na přívodu do IT technologie   21 °C 
 teplota vzduchu na sání jednotek    30 °C 
 relativní vlhkost vzduchu v sále     43 % 
 průtok vzduchu jednotkami pro odvod zátěže   23 000 m3/h 
 povrchová teplota chladiče výparníku    5 °C 
 chladicí faktor EER      2,5 
 cena elektrické energie      1,9 Kč/kWh 
 parametry stávajícího (cirkulačního) ventilátoru  pc = 150 Pa, c,v = 70 % 

Úprava klimatizačního zařízení pro využití volného chlazení 
Na Obr. 2b) je schematicky znázorněna úprava klimatizačního zařízení v podobě instalace 
ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu, směšovací komory a nezbytné filtrace venkovního 
vzduchu. Vzhledem k tomu, že v datových sálech je vyžadována poměrně vysoká čistota 
vzduchu, není zde výjimkou třístupňová filtrace vzduchu a s čímž souvisí a zvýšené nároky 
na energii pro dopravu vzduchu. Venkovní vzduch je přiváděn do směšovací komory, kde se 
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podle potřeby směšuje s oběhovým vzduchem tak, aby teplota přiváděného vzduchu 
odpovídala požadované hodnotě (v našem případě 21 °C). V případě, že této teploty není  
po smísení dosaženo, je vzduch dochlazován v chladiči přesné klimatizace, navlhčen  
a následně přiváděn do datového sálu. Předpokládané parametry nově instalovaného zařízení 
jsou následující: 

 parametry přívodního (nového) ventilátoru  pc,max = 700 Pa, c,v = 70 % 
 parametry odvodního (nového) ventilátoru  pc,max = 100 Pa, c,v = 70 % 

 
Obr. 3 Průběh teplot chladicího výkonu a příkonu IT technologie v datovém sále 

 

Obr. 4 Průběh teplot vzduchu na sání a výtlaku klimatizačních jednotek v datovém sále 

 
Obr. 5 Průběh relativní vlhkosti v datovém sále 
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Princip výpočtu 
Výpočet potřeby energie na chlazení vzduchu byl realizován na základě postupu uvedeném 
v literatuře [9]. Analýza je založena na psychrometrických výpočtech popisujících úpravu 
vzduchu během roku při proměnných klimatických podmínkách. Předpokládá se, že chlazení 
probíhá teoreticky po „přímce“, která je určena stavem vzduchu před chladičem a stavem 
popisujícím povrch chladiče. Na základě rozdílu entalpií mezi nasávaným a přiváděným 
vzduchem byl stanoven chladicí výkon a následně potřeba resp. spotřeba energie na chlazení. 
Obdobný postup byl použit pro stanovení spotřeby energie na vlhčení vzduchu.  

Jak již bylo zmíněno, poměr venkovního a oběhového vzduchu není konstantní, ale je 
vypočítán na základě požadavku na teplotu přiváděného vzduchu. Pro účely prováděných 
analýz byla možnost využití venkovního vzduchu v rozsahu 0 až 100 %. Spotřeba energie na 
dopravu vzduchu byla stanovena podle [5] s tím, že zadaný dopravní tlak ventilátoru byl 
přiřazen k maximálnímu průtoku venkovního vzduchu 

2
maxcp k V             (1) 

Ze vztahu (1) byla stanovena konstanta potrubní sítě k a při změně průtoku byla tlaková ztráta 
přepočítána – předpokládá se regulace průtoku venkovního a odpadního vzduchu změnou 
otáček ventilátoru. 

Výpočet byl realizován s hodinovým časovým krokem. Základem výpočtu je znalost 
venkovních klimatických podmínek. Pro analýzy byl použit referenční klimatický rok 
zpracovaný pro Prahu (TRY – Test Reference Year). Referenční rok prezentuje reálná 
charakteristická klimatická data pro účely výpočtu energetické potřeby budov. 

Z výsledných hodnot spotřeby energie lze vyhodnotit hodnotu PUE (Power Usage 
Effectiveness) jako: 

chl vlh vent čerp IT

IT

P P P P PCelková energie na vstupuPUE
Energie na IT P

 [-] (2) 

VÝSLEDKY 
Spotřeba energie 
Na základě bilance tepelných toků v rámci hodinového výpočtu byly vyhodnoceny spotřeby 
elektrické energie, které souvisí s úpravou vnitřního prostředí, tj. potřeby energie na chlazení, 
vlhčení, příp. dopravu venkovního vzduchu. Výsledky jsou zobrazeny na Obr. 6a. Je zřejmé, 
že venkovní vzduch přispívá k úsporám energie na chlazení – kompresorové chladicí zařízení 
nemusí být tak často v provozu. Naopak spotřeba energie na vlhčení podle předpokladu roste, 
stejně tak spotřeba na pohon ventilátorů. Na Obr. 6b) jsou výsledky zobrazeny v podobě 
hodnoty PUE, která dobře vypovídá o celkové efektivitě využití energií v datovém sále. 

Náklady 
Na Obr. 7a) jsou znázorněny náklady na energie a výsledný finanční přínos navrženého 
opatření v případě využití venkovního vzduchu pro volné chlazení. Platba za příkon IT 
technologie je logicky konstantní, snižuje se výrazně celková platba za energie pro úpravu 
vzduchu. Z výše uvedeného grafu na Obr. 7a) je zřejmý potenciál finanční úspory při aplikaci 
přímého volného chlazení. V Obr. 7a) jsou vyčísleny úspory pro analyzovaný datový sál,  
tj. pro příkon IT technologie 70 kW. I když uvedené výsledky platí pro konkrétní okrajové 
podmínky lze je zobecnit a úspory pro jiný příkon IT technologie jednoduše přepočítat. Podíl 
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venkovního vzduchu má smysl uvažovat v rozmezí 20 až 50 %. S dalším zvyšování podílu 
průtoku venkovního vzduchu rostou úspory již minimálně (viz Obr. 7b). 

a) b) 

Obr. 6 Průběhy spotřeb elektrické energie (a) a PUE (b) při využití venkovního vzduchu pro 
volné chlazení ve zkoumaném datovém sále 

 
a) b) 

Obr. 7 a) Náklady na energie při definované ceně 1,9 Kč/kWh b) Procentuální úspory při 
definovaném maximálním podílu venkovního vzduchu 

DISKUZE 
Vnitřní prostředí datových center 
Požadavky na vnitřní prostředí v datových centrech jsou popsány v ASHRAE TC 9.9 [1], což 
je v podstatě jediný obecně uznávaný dokument svého druhu. Aktuální požadavky pro datová 
centra jsou uvedeny v Tab. 1. Na 0 jsou požadavky na vnitřní prostředí zakresleny v h-x 
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diagramu vlhkého vzduchu. V roce 2008 resp. 2011 došlo k významnému uvolnění 
požadavků na vnitřní prostředí datových center z roku 2004 [1]. Původní požadavky jsou v 0 
znázorněny čárkovanou oblastí. Toto uvolnění požadavků má vliv samozřejmě i na 
energetickou náročnost klimatizace. Nové definice kategorie prostředí datových center [4] 
jsou uvedeny v Tab. 2.  

Tab. 1 Požadavky na vnitřní prostředí datových center podle ASHRAE [3] 
 

Kategorie 
prostředí 

Teplota 
vzduchu 
ta [°C] 

Vlhkostní rozsah  

Maximální 
teplota rosného 

bodu 
tRB,max [°C] 

Doporučené 
parametry A1 až A4 18 až 27 od tRB = 5,5 ºC 

do = 60 % a  tRB = 15 ºC - 

Přípustné 
parametry A1 15 až 32 = 20 až 80 %  

 17 

A2 10 až 35 = 20 až 80 % 
 21 

A3 5 až 40 od tRB = -12 ºC a = 8 % 
do = 85 %  24 

A4 5 až 45 od tRB = -12 ºC a = 8 % 
do = 90 % 24 

V 0 je vyznačen stav vzduchu (bod Z), který je udržován v prezentovaném datovém sále. Je 
vidět, že tento bod leží v oblasti definované starším předpisem ASHRAE z roku 2004. 
Otázkou tedy je, jakým způsobem ovlivní změna parametrů prostředí spotřebu energie. Pro 
sledování tohoto vlivu byly vybrány další 2 stavy vzduchu, které leží v oblasti současných 
doporučených hodnot.  

 Stav Z: ta = 21 °C a  = 43 % (zkoumané datové centrum) 
 Stav N1: ta = 25 °C a  = 30 % 
 Stav N2: ta = 27 °C a  = 25 % (hraniční stav vzduchu) 

 

Výsledky analýz v podobě teoreticky 
stanovené hodnoty PUE jsou znázorněny na 
0a). I když z celkových výsledků to není příliš 
patrno, stěžejní vliv na potřebu energie má 
obsah vodní páry ve vzduchu (měrná vlhkost 
přiváděného vzduchu x). Citelný tepelný tok 
pro odvedení vnitřní tepelné zátěže se 
prakticky nemění.  
Na 0b) je znázorněn potenciál úspor na úpravu 
vzduchu při odlišných parametrech 
přiváděného vzduchu (vzduchu nasávaného IT 
technologií). Z uvedených výsledků je zřejmý 
již zmiňovaný závěr o smysluplnosti opatření 
v podobě dodatečné instalace přímého 
volného chlazení z hlediska podílu 
venkovního vzduchu v rozsahu od 20 do 
50 %. 
Obr. 8 Diagram h-x se zakreslením oblastí 
pro různé kategorie prostředí podle ASHRAE  
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Tab. 2 Kategorie prostředí datových center podle ASHRAE [3] 
Kategorie 
prostředí Popis 

A1 
Datové centrum s přesně regulovanými parametry prostředí (rosný bod, teplota 
a relativní vlhkost); s úkolem kritických operací. Typicky určeno pro 
podnikové servery a úložiště. 

A2 Obvykle prostor určený pro informační technologie, kancelář nebo laboratorní 
prostředí s určitou regulací (úpravou) parametrů prostředí (rosný bod, teplota a 
relativní vlhkost). Typicky určeno pro hostitelské servery, úložiště, osobní 
počítače a pracovní stanice. 

A3 
A4 

 

 
a) b) 

Obr. 9 Energetické úspory/přínosy při různých stavech přiváděného vzduchu dle doporučení 
ASHRAE 

 
Chladicí faktor EER 
Veškeré analýzy byly realizovány s průměrnou hodnotou chladicího faktoru EER = 2,5. 
Důvodem je praktická nedostupnost údajů o chování zařízení při změně venkovních a/nebo 
vnitřních podmínek během roku. Ne každý výrobce takovou závislostí disponuje, často jsou 
dostupné údaje pouze pro jmenovité podmínky. Skutečná spotřeba energie na chlazení je na 
hodnotě chladicího faktoru samozřejmě závislá, při znalosti konkrétní hodnoty EER jí však 
lze poměrně jednoduše přepočítat (0a). 

Spotřeba energie na pohon ventilátorů 
V datových centrech je vyžadována poměrně vysoká čistota ovzduší podle ČSN ISO 14644-1 
[1], zpravidla třídy ISO 8 a vyšší [7]. Při použití přímého volného chlazení vede takový 
požadavek často na třístupňovou filtraci vzduchu. S provozem takového zařízení je spojená 
značná tlaková ztráta, kterou musí přívodní ventilátor překonat. Spotřeba energie pro pohon 
ventilátorů závisí právě na jejich dopravním tlaku a účinnosti.  

Pro účely analýz prezentovaných v tomto příspěvku byly použity zvolené okrajové podmínky 
(viz výše). Na 0b) je vidět jakým způsobem se mění spotřeba energie pro pohon ventilátorů 
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v závislosti na změně dopravního tlaku přívodního ventilátoru. Pokles spotřeby energie od 
průtoku cca 10 000 m3/h je způsoben skutečností, že dopravní tlak ventilátoru odpovídá vždy 
maximálnímu průtoku venkovního vzduchu. Jak již bylo zmíněno, max. průtok venkovního 
vzduchu není potřeba využívat trvale a pracovní bod ventilátoru se tak během roku posouvá 
po charakteristice potrubní sítě. 
 

  
a) b) 

Obr. 10 a) Spotřeba energie na chlazení zkoumaného datového sálu při změně průměrného 
chladicího faktoru EER, b) Spotřeba energie pro dopravu vzduchu při změně 
dopravního tlaku přívodního ventilátoru 

ZÁVĚR 
Přímé volné chlazení datových center představuje jednu z alternativ pro snížení spotřeby 
energie na chlazení IT provozů. Při přímém volném chlazení venkovním vzduchem je nutno 
počítat s vyššími nároky na dopravu a vlhčení vzduchu v zimním období roku. Značný 
potenciál pro úspory energie má i uvolnění požadavků na vnitřní prostředí v datových 
centrech, samozřejmě za předpokladu, že jsou takové podmínky z pohledu konkrétní IT 
technologie přijatelné.  

Z technického pohledu skýtá prezentované řešení určitá úskalí, a ne vždy ho lze bez problémů 
použít. Jedná se zejména o: 

 vysoké nároky na čistotu vzduchu v datových centrech, 
 prostorové nároky pro vedení vzduchovodů a umístění zařízení, 
 možnost nasávat vzduchu z venkovního prostředí (ideálně krátkým vzduchovodem -  

přes vnější fasádu nebo střechu), 
 riziko kondenzace vodní páry na povrchu vzduchovodů a nutná izolace, 
 nutný zásah do systému měření a regulace. 

 
V případě zkoumaného datového sálu je prostá doba návratnosti opatření v podobě dodatečné 
instalace zařízení pro přímé volné chlazení cca 1 rok. Do výsledného ekonomického 
hodnocení se promítnou i nutné náklady na výměnu filtrů a případnou údržbu a servis. 
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SEZNAM OZNAČENÍ 
EER chladicí faktor   [-] 
P příkon   [W] 
PUE Power Usage Effectiveness [-] 
ta teplota vzduchu (suchého teploměru) [°C] 
tRB teplota rosného bodu [°C] 

pc celkový dopravní tlak ventilátoru [Pa] 
Ve  průtok venkovního vzduchu [m3/h] 
Vob  průtok oběhového vzduchu [m3/h] 
V  průtok přiváděného vzduchu [m3/h] 

 relativní vlhkost [%] 
 účinnost [-] 

 

 

 

 

  

 
 

 
 


