KAN SOLEN KYLA LÖKAR?
En studie av soldrivet kylsystem i Nashik, Indien
DIANA OSTA

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Kurs:Examensarbete i Energiteknik
Kurskod: ERA400
Ämne: Energiteknik
Högskolepoäng: 30hp
Program: Civilingenjörsprogrammet i
energisystem

Handledare: Patrik Klintenberg
Examinator: Monica Odlare
Uppdragsgivare: Yuva Mitra
Datum: 2015-06-04
E-post: Doa10002@student.mdh.se

ABSTRACT
India is one of the largest producers of onion in the world, which means that there is a great
demand of storage facilities for the harvested onions. Indian onion farmers usually don’t use
cold storage for their onions because of lack of electricity in the rural areas. During periods of
high temperature and high humidity large quantities of stored onions rot. This results in
much of the produce being wasted as the rotten onions cannot be sold to the market. This is a
serious problem to the farmers in Nashik, situated in a block called Sinnar. The nongovernment organization Yuva Mitra in Nashik is supporting farmers to improve their
storage of onions. Malardalens University has been asked to assist the NGO with this,
therefore this work has been carried out to investigate how to improve the cooling of
harvested onions, in order to improve the situation for the onion farmers.
The aim of the study was to investigate cost- and energy effective solutions to provide
electricity to the farmers, using solar power, allowing the farmers to build a cold storage. The
purpose of this work has been to present a suggestion for improvement of an existing
warehouse that currently is used by the onion farmers in Nashik. The main purpose is to
provide a solution to the farmers that allows them to preserve their onions in good condition
and increase the onions lifetime so that more onions can be sold to the market. Field studies
were made in Sinnar, including interviews with farmers, the producer companies, managers
at "National Bank for Agriculture and Rural Development" (NABARD) and cooling
companies in both Sweden and India. Calculations of cooling effect were made in Sweden
using a calculation template, for cooling calculations of cold storage, and with the help of
literature. The solar program, PVsyst, was used to calculate how big a PV system has to be to
operate a compressor chiller. The Revit program was used to draw a model example of a cold
storage with selected materials and dimensions. An economic evaluation was conducted to
determine the investment cost and payback period.
The suggested cold storage has the same area as the current storage facility of 105 m2, but a
larger volume of 525 m3. The suggested storage can accommodate a maximum of 50 tons of
onions. It is designed to hold an indoor temperature of 0°C, which requires a cooling capacity
of 20 kW and solar power of 18,48 kW with a solar panel area of 153 m2 to be placed with a
position on the ground facing south at an angel of 20 degrees. The results show that the total
investment with grants and loans from NABARD for such a system will be 240 633 SEK,
which corresponds to a payback period of 4 years. The best solution with the lowest
investment cost and with the lowest payback period is a prefabricated warehouses, which has
chillers and a solar system to drive the compressor with electrical energy.
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SAMMANFATTNING
Mer än en fjärdedel av Indiens befolkning motsvarande 311 miljoner människor saknar
elanslutning. Det allra flesta av dem bor i fattigar landsbygden. Indien är även en av dem
största producenterna av lök i världen där staten Maharashtra står för 30 % och distriktet
Nashik för 60 %. Gällande förvaringen av lök på landsbygden i Nashik, i området Sinnar, är
det ett problem. Under perioder med hög temperatur och hög luftfuktighet i distriktet ruttnar
lökarna som förvaras som resultat kan inte bönderna sälja sina lökar på marknaden och allt
slängs. Med hjälp av den icke-statliga organisationen Yuva Mitra i Indien och Mälardalens
Högskola har detta arbete kunnat utföras till följd att hjälpa bönderna.
Syftet med detta arbete har varit att komma med ett förbättringsförslag av nuvarande
förvaringslager till lökarna. Främst att bönderna ska kunna bevara sina lökar i gott skick och
öka deras livslängd så att dem kan användas och säljas till marknaden framöver. Fältstudier
gjordes i Sinnar under två månader där det ingick intervjuer med bönder, producentföretag,
chefer på ” National bank for agriculture and rural development” (NABARD) och kyl företag i
både Sverige och Indien. Observationer gjordes också på tre olika förvaringslagrar och andra
jordbruksfält i både byn Vadangali och Wadgaon. Beräkningar på en kyleffekt gjordes i
Sverige med hjälp av en beräkningsmall, för kylbehovsberäkning av kyllager, och med hjälp
av litteraturstudier. Programmet PVsyst användes för att beräkna hur stort ett solcellssystem
krävs för att driva en kompressorkylmaskin. Revit användes för ritning av en exempel modell
på ett kyllager med bestämt material och mått. Ekonomisk utvärdering utfördes för att se
investeringskostnaden och återbetalningstiden.
Ett förvaringslager i byn Vadangali valdes för detta arbete som utpunkt för förbättring.
Lagret har en area på 105 m2, volym på 420 m3 och rymmer maximalt 50 ton lök.
Förvaringstiden är på 8 månader mellan mars och oktober månad. Materialet som används
idag är av lokalnivå, trä längder, plåt och stålgaller, lagret är sponsrat av regeringen och
kostade cirka 35 500 kr. Arbetet inkluderade utformandet av ett kyllager med en
kompressorkylmaskin driven av ett fristående solcellssystem. Det föreslagna kyllagret har
samma area som det nuvarande, dock en annan volym på 525 m3, och är dessutom utformat
för att klara av en inomhustemperatur på 0°C. Detta kräver en kyleffekt av 20 kW samt en
soleffekt av 18,48 kW med arean 153 m2 på solpanelen som skall placeras på marken med
hjälp av en ställning. Solpanelens ska även placeras med en riktning mod syd och ha en
vinkel på 20 grader för att uppnå maximal effekt. Två resultat åstadkoms av detta arbete
varav ena är ett självbyggt kyllager med ett solcellssystem, och den andra en prefabricerad
kyllager med ett kylaggregat med samma solcellssystem.
Som slutsats av detta arbete är bästa lösningen med lägst investeringskostnad och
återbetalningstid en prefabricerad kyllager med kylaggregat och ett solcellssystem som ska
driva kompressorn med elenergi. Den totala investeringskostnaden med bidrag och lån från
NABARD för ett sådant system kommer att kosta 240 633 kr vilket motsvarar en
återbetalningstid på 4 år.
Nyckelord: Kyllager, solcellssystem, solenergi, kompressorkylmaskin, Yuva Mitra, lök,
producentföretag, landsbygdsutveckling, jordbruk, förvaringslager
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DEFINITIONER
Definition

Beskrivning

Adiabatisk

Process när ingen värme tillförs eller bortförs från en
fluid (vätska eller gas).

Isentrop

Konstant temperatur

Lakh

Ett mått i kostnader som används i Indien. 1 lakh
motsvarar 10000 kr

Lambdavärde

Ett värde som anger isoleringsförmågan, ju lägre desto
mindre värmeförluster

Risk
Premium

En tillgångs riskpremie är en form av kompensation för
investerare som tolererar den extra risk, jämfört med
den hos en riskfri tillgång i en viss investering.
http://www.investopedia.com/terms/r/riskpremium.asp

Tenor
Premium

Den tid det är kvar för återbetalning av ett lån eller ett
kontrakt. Tenor kan utryckas i år, månader eller dagar.
http://www.investopedia.com/terms/t/tenor.asp

1 INLEDNING
I detta kapitel kommer bakgrund, problemformulering, syfte och mål, frågeställningar och
avgränsning beskrivas för examensarbetet. En inledande beskrivning om Indien och hur
dess befolkning lever följer nedan.
Energisektorn är en av de sektorer som till stor del bidrar till ett lands ekonomiska tillväxt.
För att energisektorn ska kunna bidra till tillväxten krävs att tillräckliga resurser avsetts för
att definiera, formulera och genomföra relevanta forskningsprojekt. Den stora konsumtionen
av fossila bränslen har satt synliga spår på miljön. Indiens behov att öka sin energiförsörjning
för en växande befolkning och landets ekonomiska tillväxt, utgör en utmaning som uppfattas
som både en nödvändighet för landet och en möjlighet att öka landets andel av förnybar
energi. (Sharma, Tiwari, & Sood, 2011)
Indien, som rankas som den fjärde största ekonomin i världen, har växt och utvecklats
enormt mycket i modern tid. Indiens tillväxt har varit ett av de mest betydande ekonomiska
framstegen i vår tid. Den förväntade livslängden har mer än fördubblats, läskunnigheten har
fyrdubblats och en medelklass har vuxit fram i landet. Trots denna utveckling lever många i
fattigdom. Indien har en befolkning på 1,3 miljarder människor, var av över 400 miljoner av
dessa, som motsvarar en tredjedel av världens befolkning, lever i fattigdom. (The world bank,
2015)
Som värst är situationen för människorna som lever i storstadens slumområden, samt för
befolkningen ute på landsbygden, vilka utgör ca en fjärdedel av Indiens befolkning.
(GLOBALIS, 2013). Landet har den högst rankade siffran i världens gällande antal hushåll
som saknar el och strömförsörjning. Över en fjärdedel av befolkningen, motsvarande 311
miljoner människor, saknar fortfarande elanslutning. De allra flesta av dessa bor på
landsbygden. (Ghosh Banerjee, Barnes, Singh, Mayer, & Samad, 2015)
Ett distrikt i Indien som fortfarande inte har ett utbyggt elnät eller någon form av trygg
elförsörjning är distriktet Nashik. I detta distrikt produceras en stor mängd av landets frukter
och grönsaker, i synnerhet lök. På grund av hög lufttemperatur och luftfuktighet hinner
många av de grödor som skördas ruttna innan de når marknaden, med anledning av att de
inte finns lämpliga förvaringsplatser. Orsaken till att detta utgör ett problem är bristen på
teknisk utrustning och en pålitlig elförsörjning. En möjlig lösning på problemet kan vara att
använda förnybar energi som energikälla för att förbättra lagringen av grödor. Detta projekt
kommer att undersöka de möjligheter som finns för att konstruera ett förbättrat
förvarningssystem som bibehåller lökarnas brukbarhet, i detta fall ett kyllager som drivs med
hjälp av solenergi. Analysen baseras på förutsättningarna i Nashik, med stöd från den ickestatliga organisationen Yuva Mitra.
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1.1 Bakgrund
Distrikten Nashik har en befolkning på 6 109 052 invånare, och ligger i delstaten
Maharashtra, beläget på Indiens västkust. Bombay är den största staden i Maharashtra och
Nashik är det fjärde största distriktet sedd till population. (India Mapia, 2011) Figur 1 nedan
visar var Nashik är beläget i staten Maharashtra, samt var Maharashtra är beläget i Indien.

Figur 1: Figur 1: Distrikten Nashik i delstaten Maharashtra, Indien. (District Nashik, 2010)

Nashik består av 15 kommunliknande enheter och inom dessa områden finns det flertal byar.
(Yuva Mitra, 2013) Ett av kommunerna är Sinnar och Lonarwadi är en by utav de totalt 86
stycken byarna som finns i kommunen.
Yuva Mitra, som betyder ”ung kompis” på marathi, är en icke-statlig organisation vars
ambition är att förbättra de sociala och ekonomiska aspekterna för invånarna på
landsbygden. Organisationen som bedrivs icke statligt, är beläget i byn Lonarwadi, som har
ett invånarantal på 2500. Tack vare Yuva Mitras nära samarbete med Mälardalens högskola
har detta energisystems baserade projekt möjliggjorts. Denna organisation kommer att
beskrivas ytterligare i kapitel 4.1.
I Nashik odlas diverse sorter grödor varav den vanligaste är lök. Stora farmer bevattnas och
brukas dagligen av flera tusen bönder. Yuva Mitra stödjer bönderna i området genom att
arrangera workshops och träningskurser som hjälper dem att utveckla sitt jordbruk. Genom
att hjälpa och stötta befolkningen att lösa olika problem gällande jordbruket bidrar de till att
förbättra välfärden för jordbrukarna. En stor del av utbildningen sker inom det ekonomiska
området då inkomsten för en bonde oftast är väldig låg, i syfte att förbättra
levnadsstandarden för bönderna. Ett av de största problemen i området är den dåliga
elförsörjningen, och just därför arbetar Yuva Mitra särskilt i detta syfte . (Lad, Yuva Mitra,
2015)
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Då lök är en viktig gröda i Maharashtra och i Indien i övrigt, odlas det mycket av denna gröda
som sedan säljs till marknaden runt Nashik. Lök odlas och skördas under fyra säsonger, se
kapitel 3.1.1. Försäljningen varierar under året beroende på säsongerna. Det finns fyra
säsonger för lökodling i Indien (Kharif, Rabi, Late Rabi och Sommar). Under säsongen Late
Rabi säljs inte löken, utan de förvaras för att säljas under Rabi säsongen. Lagringstiden kan
vara så lång som åtta månader. Detta är ett problem då löken ruttnar vilket minskar
livslängden. De ruttna lökarna kan inte säljas på marknaden. (Khule Y. R., 2015) För att
förbättra lagringen av lök under Late Rabi så kan de nuvarande lagren utvecklas till ett
kyllager vilket kan öka livslängden på löken. Indien är rikt på sol vilket kan möjliggöra
användning av sol som en energikälla. Solens genomsnittliga instrålning över landet är
200MW/km2 med 250-300 soldagar per år. (Sharma, Tiwari, & Sood, 2011)

1.2 Problemformulering
Late Rabi är en period som präglas av en hög dygnstemperatur i kombination med hög
luftfuktighet. Förvaringslagret som utgör basen för denna studie kallas för ”open space
storage”. Detta lager saknar isolering, vilket leder till att varm luft tränger in och värmer upp
de förvarade lökarna som sedan ruttnar. De ruttna lökarna kan inte säljas till
marknadspriset, och en stor del av dessa kastas, vilket leder till att bönderna förlorar i
inkomster.
Om lökarna lagras i ett kyllager kan livslängden förlängas vilket i sin tur resulterar i att
bönderna inte kommer tvingas sälja sina lökar under marknadens lågprisperiod.
Anledningen till att kylsystem inte utnyttjats tidigare är på grund av den dåliga
elförsörjningen och bristande tekniska kunskaper i byn.

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att undersöka om det är möjligt att konstruera ett fungerade
kylsystem baserat på förnybar energi vilket skulle förbättra förvaringen av lökar i väntan på
bättre priser. Detta görs genom att observera hur det nuvarande förvaringslagret används.
Som tidigare nämnt försämras lökens kvalité på grund av hög ute temperatur och ett
oisolerat lager, detta medför en kort livslängd på lökarna. Genom att utveckla ett system
baserat på förnybar energi, för att kontrollera temperaturen i kylrummet, förväntas
livslängden på lökarna att öka.
Målet är att skapa ett förvaringslager som kan hålla lök i gott skick och öka deras livslängd så
att de kan säljas till marknaden då priset är som högst. Målet med examensarbetet är också
att beräkna investeringskostnaden för ett förvaringslager med ett kylsystem som drivs av
solenergi, och bedöma om förslaget är ekonomiskt genomförbart för bönderna i området.

4

1.4 Frågeställningar
Studien avser att besvara följande frågeställningar:


Vilken typ av förvaringslager använder bönderna i studieområdet sig av för att lagra löken
under Late Rabi?



Är det ekonomiskt och tekniskt genomförbart att konstruera ett kyllager på landsbygden i
Indien där kompressorkylmaskinen drivs med solenergi?



Hur ska ett soldrivet kylsystem utformas för att förlänga livslängden av lagrad lök?



Hur förväntas förbättrad kylning av lök påverka böndernas försörjning?

1.5 Avgränsning och antagande
Fältstudien utförs i Indien, Sinnar i byn Vadangali. Klimatdata, lagringskapacitet och annan
relevant information är enbart baserad på denna plats. Kyllagret som utvecklas i den här
studien är specifikt för förhållandena i det här området. Fältstudien fokuserar enbart på
lagring av lök och inga andra grönsaker som produceras i området. Energikällan begränsas
till solenergi på grund av den höga solinstrålningen i studieområdet och att PV system är
relativt enkla och kräver ytterst lite underhåll. Kylbehovet för lagret är beräknad för att
fungera då temperaturen är som högst i byn. Baserat på det nuvarande lagringsbehovet så
kommer det föreslagna kyllagret kunna rymma maximalt 50 ton lök. Markplattan som
används idag kommer bevaras för det nya lagret, dessutom behålls byggnadens struktur.
De antaganden som gjordes var för beräkningen av kyleffekten; antal dörröppningar per dag,
öppningstid för dörr i sekunder, marktemperatur, temperatur för lök från start, absorptions
procentandel av taket i grå färg, antal människor som kommer vistas i lagret och
värmeöverföringens konstant för värmebalansberäkningen för transmission, tak plus
solinstrålning. Ett antagande på vad materialet för kyllagret kan kosta gjordes, antalet dagar
som människor kommer behöva vistas i lagret och hur lång tid det behövs tills löken kyls ner
från den temperaturen den har när den förs in i lagret tills den kyls till önskad temperatur i
lagret. Ett annat antagande som gjordes var kylfaktorn COP som valdes till 3. Denna
kylfaktor används i beräkningarna av energikonsumtionen för kylaggregatet.

2 METOD
All information så som datainsamling relaterad till det nuvarande lagret för förvaring av lök,
fakta om jordbruket, sociala aspekter och väderförhållanden samlades på plats. Med hjälp av
intervjuer fylldes b.la. information om transmission i väggar, tak och golv, solinstrålning och
antal människor som vistas i lagret in i beräkningsmallen. Dimensioner, isolering (om det
finns) och material för lagret undersöktes också.
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2.1 Förstudier i Sverige
Förstudier gjordes i Sverige innan resan till Indien. En litteraturstudie gjordes baserad på
studier av liknande arbeten och allmän information om landsbygden och kulturen i Indien.
Information om organisationen Yuva Mitra ingick i litteraturstudien då de var
uppdragsgivaren för studien. Olika idéer kring arbetet diskuterades och frågor för intervjuer
och observationer togs fram för att sedan kunna användas på plats i Indien. Under förstudien
gjordes även en strukturerad planering inför fältstudierna. Möten hölls vid tre tillfällen med
lärare på högskolan. De lärare som var involverade i olika aspekter av studien var Benny
Ekman som har hand om kylkursen på skolan. Beräkningsmallen gavs från Benny och
relevanta frågor diskuterades på plats. Ett möte hölls med professor Björn Karlsson för att
diskutera solenergi relaterat till arbetet. Ett annat möte hölls även med Pietro Elia Campanas
om tidigare projekt relevanta för detta arbete.

2.2 Intervjuer
För att kunna beräkna kylbehovet behövdes information om den nuvarande situationen på
landsbygden och specifika datavärden relaterade till den nuvarande lagringen av lök. Ett
frågeformulär med frågor till bönderna som odlar och lagrar lök togs fram, se Bilaga 1.
Frågorna var baserade på beräkningsmallen för kylbehovet. Med hjälp av intervjuer fylldes
information om transmission i väggar, tak och golv, solinstrålning och antal människor som
vistas i lagret in i beräkningsmallen. Dimensioner, isolering och material för lagret
undersöktes också. Utöver information till beräkningsmallen om lagret ställdes specifika
frågor till bönderna om t.ex. hur mycket de tjänar och vad för kunskaper de har om kylning
och kylsystem. Detta för att sedan kunna beräkna den ekonomiska delen för att se om denna
investering är möjlig.
Intervjuer gjordes med representanter för ett producentföretag GVFPC i Nashik. Det var sex
lök-bönder på plats. Frågorna ställdes punktvis och varje bonde fick svara och på så vis
diskuterades varje fråga, och alla bönder enades om svaren. Anteckningar gjordes samtidigt
som diskussionen utfördes och följdfrågor ställdes. Intervjun pågick i en timme och ägde rum
i företagets huvudkontor. Under alla intervjuer användes en tolk som översatte frågor och
svar från marathi till engelska. Därefter ställdes samma frågor till bonden som äger ett
förvaringslager för lökar. Detta gjordes ute på fältet i byn Vadangali och intervjun pågick i två
timmar. En annan intervju gjordes på en bonde som har sitt fält i Wadgaon, denna intervju
pågick i en timme.
Andra intervjuer gjordes med det representanter från det andra producentföretaget ”
Devnadi Valley Agricultural Producers´ Company Ltd. ” och deras jordbruks köpcenter i
Sinnar. Efter en litteraturstudie om företaget och deras ideologi togs ett frågeformulär fram
som användes vid intervjun med bönderna. Frågor ställdes till bönderna som jobbar på
köpcentret vid fyra tillfällen, då frågorna skiljde sig åt.
Två högt uppsatta chefer från banken NABARD besökte organisationen vid ett tillfälle. Innan
mötet gjordes intervjufrågor relaterade till banken och deras bidrag. Intervjun ägde rum i
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bilen på väg till ett besök vid ett projekt som pågick i Nashik. De två cheferna talade bra
engelska och en tolk behövdes inte vid detta tillfälle.
Alla intervjuer genomfördes personligen och vid ett tillfälle via telefon, frågorna ställdes på
ett semi-strukturerat sätt.

2.3 Observationer
Observationer gjordes i flera byar i studieområdet för att studera hur man lagrar lök och vilka
problem det medför, samt för att kunna utveckla den bästa lösningen för att förlänga
livslängden på lagrade lökar. Tre olika förvaringslager studerades i tre olika byar. En
representant från Yuva Mitra och en tolk var med vid alla besök. Varje lager studerades i
detalj och de som jobbade vid varje lager intervjuades. Kamera användes för fototagning av
lagren och det material de var gjorda av.
För att underlätta arbetet och kunna sammanfatta allt framöver användes fotografier, filmer
och en dagbok som material. Allt sammanfattades i Indien och oklarheter i någon fråga
besvarades med hjälp av personal från Yuva Mitra. På grund av brist på teknisk utrustning
kunde inte marktemperaturen mätas med någon större noggrannhet. På så sätt uppskattades
marktemperaturen med handen.

2.4 Litteraturstudie
Som del av förstudien gjordes en litteraturstudie genom sökning och utforskning gällande
arbetet. Detta gjordes med hjälp av internet. Tidigare examensarbeten och vetenskapliga
artiklar studerades. Examensarbeten söktes på högskolans internetsida under rubriken
högskolebiblioteket och sedan databaser (DiVA-portal). Syftet med litteratursökning var att
skapa mer kunskap om tidigare arbeten om kyllager drivna av solpaneler i Indien och i
liknande länder i världen. Utöver egen sökning på nätet inkluderades information som
insamlades vid seminarier och en workshop i Indien. Workshopen handlade om
energisystem i dagens Indien och ägde rum i Mumbai. Workshopen var arrangerad för olika
företag och organisationer. Personer från olika företag presenterade även deras förnybara
energiresurser. Seminarium och presentationer som erhölls genom samarbete med en
studiegrupp på We School i Mumbai användes också som litteratur i detta arbete.

2.5 Beräkningar
För att kunna bestämma hur stort kylbehovet är för att hålla 0°C, i kyllagret som utvecklades
i den här studien, måste en kyleffekt beräknas. Kylbehovet behöver också vara känt för att
bestämma vilket kylaggregat som krävs. Kyleffekten beräknades för att kunna hålla 0°C
under den varmaste och fuktigaste tiden på året. Det som även togs till hänsyn var då
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människor kommer vistas i lagret och antal dörröppningar per dygn. Även hur många dygn
det behövs för lökarna att kylas ner till 0°C. Några antaganden gjordes för beräkningarna se
kapitel 1.5.
Energikonsumtionen beräknades för varje månad då lökarna förvaras under åtta månader,
från mars till oktober månad. Bortsett från de åtta månaderna och de få antal dagar då
lökarna ska lastas in/ut, kommer lagret stå tomt vilket betyder att kylmaskinen inte behöver
arbeta lika mycket. Under den tiden behövs inte kylmaskinen arbeta, på så sätt kan den
genererande elen användas till något annat, se kapitel 8. På så sätt kommer
energikonsumtionen minska och det som enbart togs till hänsyn i beräkningen för varje
månad var temperaturen och luftfuktigheten som skiljer sig från månad till månad,
transmission för väggar, tak, golv och solinstrålningen. Dessa värden behövdes för att
beräkna energikonsumtionen i kWh för varje månad som sedan utnyttjades i programmet
PVsyst.
Beräkningar gjordes via en beräkningsmall för kylbehovsberäkning av kyllager, se Bilaga 2.
Alla beräkningar gjordes med Excel. Ett antal delberäkningar gjordes innan kyleffekten
kunde bestämmas. Detaljerad beskrivning av formlerna och deras betydelser hänvisas under
kapitel 4.4 under rubriken aktuell studie.

2.6 Programanvändning
För att ta reda på solcellssystemets storlek för att kunna driva en kompressorkylmaskin,
användes simuleringsprogrammet PVsyst. I programmet angavs energikonsumtionen av
kylaggregatet månadsvis från månaderna mars till oktober i kWh. Därefter gjordes ett
diagram för att kunna välja lämpligaste LOLP värdet samt days of autonomy, dvs hur många
dagar systemet kan fungera utan att belysas av solen. Detta gjordes med hjälp av en ändring
av LOLP-procentandel från 0-50 med en ändring på days of autonomy mellan 1-4 dagar.
Detta gjordes för att kunna välja solcellssystems storlek och batteristorlek. Sedan valdes
moduler och batteri därefter kunde programmet simuleras och en resultatrapport med
information om systemet gavs.
Ekonomisk utvärdering gjordes med hjälp av Excel för att ta fram det billigaste alternativet
för högsta effektivitet och energiuttag för detta projekt. Metoden som användes för att
beräkna investeringskalkylen kallas för Pay Off-metoden: grundinvesteringen (G) dividerat
med inbetalningsöverskott (a). Kostnader för ett prefabricerat kyllager med kylaggregat togs
fram med hjälp av telefonsamtal till leverantörer och en offert beställning av företaget (Bright
International). Gällande solcellssystemet, togs en kostnad fram för toppeffekten (kWp ) som
en solcell kan producera i Indien. Denna toppeffekt multiplicerades sedan med PV effekten
för solcellssystemet i denna studie. Sedan togs en batterikostnad fram för att den ingår i
systemet, därefter summerades dessa två värden. Gällande materialet för kyllagret om det
ska byggas själv, gjordes ett antagande.
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För att få en bättre överblick av hur det nya förvaringslagret kan se ut gjordes ett förslag på
en modell i programvaran Revit. Från detta program kan man avläsa dimensioner och
materialanvändning för hela lagret inklusive isolering, se kapitel 5.3.

3 LITTERATURSTUDIE
I litteraturstudien behandlas följande: lökodling, klimatförändring, kyllager, solenergi,
värmeteori, Nabard (National bank for agriculture and rural development) och liknande
projekt.

3.1 Lökodling
Gul- och rödlök är de mest vanliga löktyperna, de används oftast som ingredienser i
maträtter. Lök är en gröda för den kyliga säsongen med detta menas att löken växer bäst då
vädret är kyligt i Indien. Löken är härdig för frost men är dock mindre känslig för värme.
Löken är anpassad till ett temperaturområde på 13-24ºC. För en god tillväxt är en temperatur
på 15-21ºC lämplig innan själva blomlöken har utvecklats och 20-25ºC för en blomlöks
utveckling. Den optimala temperaturen för fröplantans tillväxt är 20-25ºC. Tillväxten börjar
minska vid en temperatur högre än 27ºC. (AGRO-TECHNIQUES , 2015)
Jorden där löken odlas bör vara djupt spröda och mycket bördiga då lökens rötter är korta
och tjocka. Lök kan odlas i alla typer av jordar men helst ska skorpbildande jordar undvikas
eftersom löken är känslig för syrebrist. Sandig jord behöver mer och frekvent bevattning och
underlättar en tidig mognad, medan tunga jordar ger upphov till dåligt formade lökar som
orsakar problem i att gräva upp blomlöken. För en hög vinst och bra kvalité på blomlöken är
kyliga jordar idealiska. I allmänhet rekommenderas sandig lerjord eller lerig lerjord. Det
optimala pH-intervallet är mellan 5,8 och 6,5 och en optimal temperatur i jorden är 24ºC.
Stora mängder av basiska och salta jordar är inte lämpliga för lökodling. God dränering är
viktigt och försumpning kan påverka effekten på grödan. (AGRO-TECHNIQUES , 2015)
Lök har tre olika utvecklingsfaser när de odlas. Första fasen är tillväxt av bladen som pågår i
en dagslängd under 14-16 timmar. Antalet blad samt lökens förutsättningar avgörs beroende
på periodens längd. Andra fasen är lökens tillväxt, denna fas kan påskyndas av torka och brist
av näring. Tredje och sista fasen är mognadens fas. (VäxtEko, 1992) Lökens behov av
bevattning varierar beroende på jorden och klimatet. Lökar i torra och varma områden
förlorar mer fukt i luften än i kallare områden. Bevattning av frö ska vara tillräcklig så att den
kan cirkulera runt i jorden till alla lökar. I regel behövs det i genomsnitt 2,5 centimeter vatten
per vecka för att grödan skall kunna växa kraftigt. I torra områden krävs det mer vatten,
ungefär 5 centimeter vatten per vecka. Det tar ungefär 120 dagar från att löken odlas tills den
kan skördas. (Maynard & Hochmuth, 2007)
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3.1.1 Lökodling i Indien
Indien är den näst största producenten av lök i världen, efter Kina. Staten Maharashtra står
för 30 % av lökproduktionen i Indien och distrikten Nashik står för 60 % av den totala
lökproduktionen i Maharashtra. (Lad, Pilot Project on Value Chain Management of Onion in
Nashik District in Maharashtra , 2015) Förutom Maharashtra så odlas lök i delstaterna
Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat och Haryana. I Indien odlas lök
på en area av 0,39 miljoner hektar som producerar 4,3 miljoner ton lök varje år. Mellan åren
2013 och 2014 beräknades produktionen av lök i Indien till 4,7 miljoner ton. (NABARD,
2015)
Det finns fyra säsonger för lökodling i Indien (Kharif, Rabi, Late Rabi och Sommar). Se
Tabell 1 för vilka månader löken odlas och skördas.
Tabell 1: Lökodlingens säsonger och perioder.

Säsong
Kharif
Rabi
Late Rabi
Sommar

Odlas
Augusti
September - Oktober
December - Januari
Juni

Skördas
November - December
Januari - Februari
Mars - April
Augusti - September

Tiden för lökodling skiljer sig beroende på var i Indien man befinner sig. (Dange, Fakta om lök,
2015) Beroende på säsong behöver löken ett visst antal dagstimmar för att gå igenom fas ett,
se kapitel 3.1. Kravet på dagstimmar varierar beroende på sorten. Beroende på vilken säsong
löken odlas under så har löken döpts efter säsongen, även fast sorten är densamma. Kharif
lök sorten kräver en dagslängd på 10-11 timmar, medan Rabi sorten kräver upp till 12-13
timmar per dag och en relativ hög temperatur.
I Figur 2 nedan visas nyligen skördade lökar från fältet i Vadangali. Efter att de skördats
placeras de på marken i 4 dagar för att torka under solen och få en bättre färg. Alla lökar
skördas för hand av kvinnor se Figur 3. Det tar 3 till 4 dagar att skörda ett fält på två hektar
vilket motsvarar 20 000 m2. (Khule S. , 2015) Den rekommenderade temperaturen för
förvaring av lök är 0ºC med en relativ luftfuktighet mellan 65 – 70 %. Under sådana
förhållanden kan löken lagras upp till åtta månader. (Maynard & Hochmuth, 2007)
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Figur 2: Nyskördade lökar. (Osta, Besök på fältet i Vadangali, 2015)

Figur 3: Kvinnor som skördar lökar i Vadangali. (Osta, Besök på fältet i Vadangali, 2015)
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3.2 Klimatförändring
En stor förändring har skett i världsklimatet och kommer sannolikt även att förändras i
framtiden. Studier visar att under det senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen
ökat med cirka 0,7 °C. Klimatets förändringar kommer ha en stor påverkan på både
utveckling och tillväxt. Som resultat av klimatförändringar har nederbördsmönster
förändrats över hela världen. Förändringar så som allmänt varmare klimat, vatten nivåer har
höjts och glaciärer har även krympt i en accelererad takt under de senaste decennierna. Som
resultat i Europa har det skett översvämningar, värmeböljor och torka. En annan stor
konsekvens som verkar vara på grund av användning av fossila bränslen är att halten av
växthusgaser har ökat i atmosfären. (SMHI, 2015)
Figur 4 visar den förväntade temperaturökningen i Indien år 2040. Studieområdet är
markerat med den svarta pilen. Enligt Figur 4 så förväntas temperaturen under Kharif
säsongen stiga med omkring 1°C och under Rabi säsongen med cirka 1,4°C. Nederbörden
väntas endast öka något under regnperioden men en högre förekomst av extrema väder
incidenter väntas, som till exempel översvämningar, hagel eller stormar. (The World Bank,
2008) Detta indikerar att vattenbrist förmodligen inte kommer vara det störta problemet
relaterat till det framtida klimatet i Indien, men det beror naturligtvis på hur mycket
temperaturen ökar, då det leder till en ökad avdunstning.

Figur 4: Förutsägbar temperatur ändring för år 2014 i Indien. (Jacoby, Rabassa, & Skouas, 2011)

Mer nederbörd kan ha en positiv effekt på kyllagret då luften kyls vid regnfall vilket gör att
det krävs mindre energi för att behålla en låg lufttemperatur i kyllagret. Det finns även
nackdelar med stora mängder av regn. För en byggnad är sannolikheten för fuktskada större
när det regnar. Slagregnet slår direkt mot byggnadens yta vilket kan tränga in fukten i
stommen där mögel bildas och lukt uppkommer. Om mögel bildas skadar det inte bara
byggnadens material, det har en negativ påverkan på människans hälsa. (Andersson, 2006)
(Boverket, 2007)
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Klimatförändringen påverkar även elproduktionen eftersom moln påverkar hur mycket
solstrålning som träffar solpanelerna.

3.3 Kyllager
Innan kylskåpet kom till och underlättade människans vardag användes jordkällare för att
lagra matvaror. Jordkällare är byggd halvt nedgrävd i jorden med stora stenar som grund och
sedan mindre stenar med jord emellan för att behålla kylan. Denna typ av jordkällare är även
kallad för matkällare. Än idag används jordkällare för att förvara potatis, rotfrukter och lök
eftersom jordkällaren håller en temperatur runt 4°C året om. (Gård&Torp, 2005)
Om det är tänkt att lagra matvaran en längre period så är det mer lämpligt att använda sig av
ett lager som är anpassat till varan. Syftet med en lagringsteknik är att bevara matvaran så
länge som möjligt i ett oförändrat gott skick för att ge bättre möjlighet att transportera och
sälja grödan på marknaden. Innan matvaror når in i butikerna så förvaras de i större lager
där kyla hjälper till att minska risken för matförgiftning samtidigt som den ökar livslängden
på matvaran. För större lokaler behövs kylsystem för att kyla ner ytan. I Indien finns det
villkor på hur en godkänd konstruktion ska vara uppbyggd. T ex en markplatta måste vara
upphöjd från marken för att förhindra fukt, användning av lämpligt material till taket för att
förhindra hög innetemperatur eller bygga lagret på så vis att förhindra matvaran att komma i
direktkontakt med solljus eller regn för att inte kvalitetsförsämra matvaran. Detta är villkor
fastställt från banken NABARD som måste uppfyllas om man ska kunna ta lån för sitt
kyllager. (NABARD, 2015)

3.3.1 Olika kylmetoder
Det finns olika alternativ av kylning, vilket alternativ man väljer beror på vad som skall kylas.
Kyla kan skapas via frikyla eller kylmaskiner. Med frikyla menas naturliga värmesänkor
såsom sjöar eller vattendrag, eller jordkällaren som beskrevs ovan. Frikyla är den föredragna
metoden då den är billig och relativt enkel. Då detta inte räcker till finns alternativet att
använda kylmaskiner som drivs mekaniskt med kompressorkylmaskiner eller med värme, en
så kallad absorptionskylmaskin. (Setterwall, Andersson, Glebov, & Martin, 2003)
Det som dominerar marknaden idag är kylanläggningar som är byggda enligt principen för
kompressorkylprocessen som beskrivs under nästa avsnitt. Dessa kylkompressorer är drivna
av elmotorer. Kompressorkylprocessen har en överlägsen totalekonomi och en låg
energiförbrukning om man jämför med andra kylprocesser. (Kursnavet, 2015)

3.3.1.1 Kompressorkylmaskin
Kompressorkylmaskin är den vanligaste tekniken för att producera kyla. Kylmaskinen
fungerar på samma sätt som en värmepump. Skillnaden är att i en kompressorkylning är den
kalla sidan ”nyttig” och inte den varma som det är i en värmepump. Tekniken som används i
en kompressorkylare fungerar på samma sätt som tekniken i ett vanligt kylskåp. (Nilsson,
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2001) Kompressorkylmaskinen arbetar i ett slutet kretslopp där köldmediet cirkulerar under
värmeupptagning och värmeavgivning.
De fyra sammankopplade huvudkomponenterna i en kompressorkylanläggning är förångare,
kompressor, kondensor samt strypventil, se Figur 5. I förångaren absorberas värmen och
kokar köldmediet och får det att övergå till ånga. Sedan sugs ångan bort från förångaren av
kompressorn och komprimerar köldmediets ånga och på så sätt höjs både trycket och
temperaturen. För att driva kompressorn måste ett arbete tillföras, normalt vis är det
elenergi. Den värme som tas upp av förångaren motsvarar den kyla som ska bildas i lagret.
Därefter förs köldmedieångan till kondensorn där ångan kondenseras. Kondenseringen sker
på så sätt att ångan får avge sin värme till en annan omgivning som har en högre temperatur
än den i förångaren. Strypventilens uppgift är att sänka trycket i köldmediet vilket gör att
temperaturen sjunker och en blandning av ånga och vätska förs sedan tillbaka till förångaren.
Strypventilen har en viktig uppgift i kylprocessen som nämnts tidigare att sänka trycket från
det högre kondenstrycket till det lägre som råder i förångaren. Ventilen ska även reglera
mängden köldmedievätska som släpps in i förångaren. (Kursnavet, 2015)
Prestandan i ett kylsystem kan utryckas med hjälp av en köldfaktor, coefficient of
performance (COPR), vilket definieras enligt (Granryd, o.a., 2005):

𝐶𝑂𝑃𝑅 =

Ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑔å𝑛𝑔
𝐾𝑟ä𝑣𝑑 𝑖𝑛𝑔å𝑛𝑔

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑦𝑙𝑎

= 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 = 𝑊

𝑄𝐿
𝑛𝑒𝑡, 𝑖𝑛

Figur 5: Fysiska och ett T-s diagram den ideala kylmaskinsprocessen i en kompressionstyp. (Sylor
Acedemy, 2015)
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Bilden till vänster i Figur 5 visar huvudkomponenterna i en kompressorkylmaskin. Bilden till
höger, i samma figur, visar den ideala kylmaskinsprocessen av en kompressionstyp i ett T-s
diagram där stegen i processen beskrivs nedan:


12 Isentrop kompression



23 Konstant tryck under värmeavgivningen av kondensorn



34 Adiabatisk strypningsprocess



41 Konstant tryck under värmetillskottet i förångaren

3.3.1.2 Absorptionskylmaskin
Absorptionskylmaskinen är en värmedriven kylteknik, absorptionskyla fungerar i princip på
samma sätt som kompressorkyla. Skillnaden mellan dem är att kompressorn byts ut med en
absorbator, pump och generator, se Figur 6. Detta utbyte gör processen mer energieffektiv
jämfört med kompressorkylsystemet. (Setterwall, Andersson, Glebov, & Martin, 2003)
Principen för denna kylteknik är enkel. Det förångade köldmediet leds in i absorbatorn som
sedan blandas med ett sorptionsmedel, en saltlösning kallat litiumbromid är vanligast.
Sorptionsmedlet som blandats tar till sig det förångade köldmediet vilket bidrar till att
trycket höjs och värme avges och kyls bort. Blandningen är nu i vätskefas och kan pumpas till
generatorn där blandningen värms. Den varma blandningen tillför värme så att det primära
köldmediet drivs av ånga tillbaka till absorbatorn. Ångan kyls ner i kondensorn och under
högt tryck i vätskefas fortsätter till expansionskärlet där trycket sänks ner igen, sedan börjar
processen om på nytt. (Larsson & Nilsson, 2009)
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Figur 6: Kompressorkylmaskinens funktion jämfört med Absorptionskylmaskinens funktion. (Martin
& Udomsri, 2013)

3.3.1.3 Frikylmaskin
Som nämnt tidigare kan kyla hämtas från kallreservoar som sjöar eller vattendrag, dessutom
kan uteluft utnyttjas för så kallad frikyla. I ett luftburet kylsystem kan frikyla enbart utnyttjas
när yttertemperaturen är lägre än 16°C. (Nilsson, 2001)
Sjöbotten kan kyla vatten i fjärrkylsystem. Skapandet av denna kyla är väldigt
kostnadseffektivt, det enda som behöver tillföras är energi i form av el till pumparna för att
dessa ska kunna driva runt vattnet. (Larsson & Nilsson, 2009)

3.4 Solenergi
Intresset för de förnybara energislagen har ökat sedan början av 90-talet och solenergi är de
energislag som har störst tillväxt inom energimarknaden. På grund av ökade miljöproblem
relaterade till användandet av fossila bränslen och stigande energipriser blir solenergi allt
viktigare för både småhusägare och energibolag. Solenergi vinner i längden och är ett bra
alternativ för olika användningsområden. (Svea Solar, 2013) Solceller producerar elektricitet
då de belyses med ljus och solfångare omvandlar solstrålningen till värme. (SVENSK
SOLENERGI, 2015) Figur 7 visar hur användning av solenergin har stigit i olika länder under
perioden 2000 - 2013.
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Figur 7: Installerad sol kraft i världen från år 2000-2013 i MW. (Shahan , 2014)

Den totala solstrålningen som träffar en yta är summan av direkt och diffus strålning samt
strålning som reflekteras från marken. I Figur 8 visas den globala (totala) solinstrålningen
mot en solcellsmodul, alltså summan av direkt, diffus och reflekterad strålning. Den
maximala solenergin som träffar en yta beror på klimatet och solens position vid en specifik
yta.

3.4.1 Solinstrålning

3.4.1.1 Direkt strålning
Den direkta strålningen är den solstrålning som färdas på en rak linje från solen till jorden
(och en solcell). Den direkta strålningen kan lätt blockeras på vägen mot jorden om det är
molnigt väder. Damm och andra föroreningar i luften har en negativ effekt på den direkta
solinstrålningen. Den direkta strålningen mot en yta kan optimeras genom att placera ytan
vinkelrätt mot solen. (Watson & Watson, 2011)

3.4.1.2 Diffus strålning
Diffus strålning är ljus som absorberats eller spritts av molekyler och partiklar i atmosfären.
Det är solljus som har först genom moln, damm eller fönster. Dock har denna strålning inte
en direkt riktning så som den direkta strålningen har. Diffusstrålning kan mätas dock måste
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en skugganordning vara monterad på jordens yta. Skugganordningens uppgift är att skärma
bort direktstrålningen. (Watson & Watson, 2011)

3.4.1.3 Markreflekterad strålning
Reflekterad strålning är en solstrålning som missar ytan men träffar närliggande mark.
Markreflekterad strålning utgör en liten del av den totala strålningen som träffar t ex en
solpanels yta. Detta är på grund av markens allmänt låga reflektionsfaktor och att
solpanelens yta oftast är vänd bort från markytan. Markreflekterad strålning försummas
därför oftast vid beräkning av solinstrålning.

Figur 8: Alla tre typer av solinstrålning mot en solcellsmodul. (Stridh, 2015)

3.4.2 Komponenter i ett fristående solcellssystem
Utformningen av ett fristående solcellssystem bestäms utifrån platsegenskaper (position,
klimat, topografiska förhållanden) och vad det ska användas till. Ett solcellssystem kan
utformas som ett fristående system (Figur 9) med lagring av energi i batteri eller
nätanslutning. (Wenham, Green, Watt, & Corkish, 2007)
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Figur 9: Schematiskt fristående solcellssystem. (Utah Solar Energy Association, 2015)

3.4.2.1 Solcellsmoduler
Modulerna utgör det viktigaste elementet i ett solcellssystem. De har en livslängd på upp till
25 år och varje enskild modul består av ett antal solceller (Figur 10). Varje solcell ger en låg
spänning mellan ca 0,5–0,7 volt. Cellerna seriekopplas för att leverera en spänning mellan 14
och 16 volt. Som ett exempel ger 36 seriekopplade solceller en spänning av 17 volt. Varje
solcell är sedan täckt av glas för att förhindra fukt, mekaniska belastningar och beröring.
Uteffekten från en modul ligger mellan 180-250 W vid en solig dag. (Sol el, 2014)

Figur 10: Flera solceller ihop monterade till en solpanel. (Solceller, 2015)

En solcell är en liten fyrkantig skiva av ett halvledarmaterial, sidans skivor är ca 10-20 cm
långa. Flera stycken sådana skivor monteras ihop i serie som tidigare nämnt för att sedan
bilda en solpanel även kallad modul se Figur 10. Denna panel kan variera från några
kvadratdecimetrar till ett par kvadratmeter. Vanligtvis monteras flera solpaneler parallellt för
att uppnå anläggningens önskade effekt. På baksidan av dessa paneler finns de elektriska
anslutningar som gör det lätt att kunna koppla ihop flera stycken paneler. Det finns olika
typer av solceller, dem vanligaste delas upp i två huvudtyper så kallade kristallina celler och
tunnfilmsceller. Kristallina celler har en lite högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller men
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priset är också högre. Dessa solceller påverkas negativt av värmen, med andra ord de lämnar
en mindre mängd ström när de blir riktigt varma.
Tunnfilmssolceller består av en tunn film på antingen en glas- eller stål yta. Denna typ av
solceller kostar lite mindre än kristallina celler, dock tar de större plats. Det ljusabsorberande
skiktet är en blandning av ämnena koppar, gallium och indium. Det finns två varianter av de
mest vanliga cellerna så kallad kristallina, varianterna är monokristallina och polykristallina
celler. (Solceller, 2015)

3.4.2.2 Växelriktare
En växelriktare används för att konvertera ström. Solcellerna producerar likström (DC) som
görs om till växelström (AC) med hjälp av växelriktaren. Detta görs genom att växelriktaren
hackar upp likströmmen, medan den gör det strävar den efter att maximera effekten. Denna
funktion kallas för maximum power point tracker (MPPT). För att uppnå denna maximala
effekt anpassas förhållandet mellan strömmen och spänningen som visas i en IV-kurva, se
Figur 11. På vardera sida av växelriktaren sätts en brytare, i syfte att kunna koppla bort
spänningen vid t.ex. serviceunderhåll. Före växelriktaren sätts en DC-brytare och efter sätts
en AC-brytare. I slutet efter AC-brytaren kopplas en elmätare för att kunna mäta systemets
funktion. Mätaren kopplas även för att kunna kontrollera växelriktarens funktion. (Wenham,
Green, Watt, & Corkish, 2007)

Figur 11: Ett exempel på en IV-kurva med MPPT. (Sol el, 2014)

3.4.2.3 Batteri
Då solinstrålningen kan variera naturligt krävs det ett batteri för ett fristående solcellssystem
som kan leverera elektricitet då solcellernas produktion är för låg för att driva systemet.
Batteriet laddas upp då solljus är tillgängligt och tillför elektrisk energi i frånvaro av solljus.
Valet av batterityp och batteristorlek beror främst på belastningen och tillgänglighetskraven,
dvs hur mycket kapacitet batteriet behöver för att täcka förlusterna speciellt under dagarna
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då solinstrålningen är låg. Valet av storlek och kvalité på batteri beror på den mängd
solenergi som krävs att lagras. Storleken väljs utifrån ”days of autonomy”, termen betyder
hur många dagar batteriet kan leverera effekt till systemet utan någon tillförsel från
solpanelen. Användning av t.ex. två mindre batterier än ett stort kan vara riskabelt, då det
ena batteriet kan bli lite mer laddat och därmed minska laddningen av det andra batteriet. I
ett batteri omvandlas kemisk energi till elektrisk energi genom elektrokemiska reaktioner.
Batterier kräver underhåll och har betydligt kortare livslängd än de 25 år som solpanelerna
har. Livslängden på ett solbatteri kan vara mellan 10-20 år. Höga temperaturer skadar
batterier vilket därför bör förvaras i ett slutet och väl ventilerat rum där temperaturen kan
regleras. Vanligaste karakteriseringen av ett batteri är dess nominella spänning (Volt) och
dess kapacitet (Ampertimmar). (A green, renewable, alternative energy source for the home, 2015)
LOLP (Loss of load probability) visar i procentandel hur mycket den sannolika
belastningsförlusten kan vara på ett system per år i antal timmar. Den förlust i antal timmar
som sker i ett system ersätts med ett solcellsbatteri. För att veta hur stort systemet skall vara
kan ett diagram göras utifrån ett LOLP värde och ett solbatteris antal lagrade dagar. Med
andra ord vet man hur många timmar som kommer förloras under ett år av solcellssystemet
med hjälp utav LOLP:s procentandel. (Wenham, Green, Watt, & Corkish, 2007)

3.4.3 Användbar effekt från solen
Förluster uppstår i olika typer av system, t.ex. i en komponent eller i kablar. En konsekvens
av detta är att all effekt från solen inte tas upp och nyttjas utan en del går till förlust.

3.4.3.1 Solpanelens effektivitet
Den angivna effekten från en PV modul motsvarar toppeffekten, (𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘). Toppeffekten mäts
vid en irradians av en kW/m2, K vid en modul som har en temperatur på 25°C. Dock kommer
temperaturen att skilja sig beroende på vädret och solens position i förhållande till den valda
platsen. På så sätt kommer effekten också att variera. Det som även kan påverka
kraftomvandlingen i systemet är solpanelen, växelriktaren, kablar och
kompressorkylmaskinen. Med formeln nedan kan toppeffekten för solpanelen beräknas med
hänsyns till arean.

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐺 ∗ 𝜂 ∗ 𝐴 = 1 ∗ 𝜂 ∗ 𝐴
Ppeak = Toppeffekten av solpanelen [kW]
G = Sol instrålningen [kW/m2, K]
η = Solpanelens verkningsgrad
A = Area [m2]

21

3.4.3.2 Solcellssystemets effektivitet
Det finns förluster i alla system. Typiska förluster för ett PV-system bortsett från solpanelen
är förluster i kabeln mellan solpanelen och växelriktaren. I det här fallet kommer det också
vara förluster mellan växelriktaren och kompressorkylmaskinen som används för att kyla
lökar. Det finns även förluster i växelriktaren. En sammanställning av alla förluster kan ses i
Figur 12 nedan.

Figur 12: Förluster i ett kylsystem som drivs av ett solcellssystem. (Osta, Ritning på ett schema för
förluster i ett solcellssystem, 2016)

Överföringen av den producerade elektriciteten i kablarna kommer normalt att innebära en
förlust av den effekt som genereras av solpanelen med ungefär 1 %, men beror också på
avståndet mellan PV-systemet och slutdestinationen (kyllagret i den här studien).
Förlusterna för växelriktaren är vanligtvis ungefär 2 % till 3 %. (Malamaki & Demoulias, 2014)
Andra förluster kan uppkomma på grund av damm på PV modulens yta. Damm kan bidra till
en minskning av effekten med mer än 20 %. (Zorrilla-Casanova, o.a., 2011)

3.5 Värmeteori
I detta avsnitt beskrivs grundläggande fakta och begrepp inom termodynamik och
värmeteori. Den här typen av fakta har betydelse för luft och värmeflöden inom kyllagret och
är till bra grund för att förstå beräkningarna.

3.5.1

Termodynamikens andra huvudsats

Termodynamikens andra huvudsats säger att värme endast kan transporteras i en riktning,
från varmt till kallt. För att energin skall kunna flyttas från en kallare miljö till en varmare
miljö krävs det att arbete tillförs. Till exempel genom mekaniskt arbete i värmepumpar och
kylmaskiner. Termodynamikens andra huvudsats talar om vilka energiomvandlingar som
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kan ske naturligt i universum. Entropin ökar över tiden och minskar aldrig i ett slutet system
och mängden användbar energi för att utföra arbete minskar över tiden. Användbar energi
omvandlas till värme under övergång från en energi form till en annan. (Håll & Johansson,
2013)

3.5.2 Transmissionsförluster
Om det råder olika temperaturförhållanden på två sidor, t.ex. av en vägg, ett tak eller golv
kommer det ske transport av värme mellan områdena enligt värmeteorin. Väggens förmåga
av värmeöverföring utryckas med en värmegenomgångskoefficient (U). Ett högt U-värde är
dåligt då det gäller isolering av t.ex. hus och lager. När U-värdet är högt betyder det att
värmeledningsförmågan är bra och isoleringsförmågan låg. Önskat U-värde skiljer sig
beroende på sammanhanget. På så sätt är ett lågt U-värde önskvärt vid isolering och i en
värmeväxlare är ett högt U-värde att föredra. Skillnaden mellan R-värdet och U-värdet är att
R-värdet är det inverterade värdet av U och beskriver värmemotståndet istället för
värmeledningsförmågan. Värmegenomgångskoefficienten beror av olika faktorer t.ex. av de
omgivande fluidernas egenskaper, ytans egenskaper och väggens egenskaper.
För att beräkna transmissionsförlusten så kallade värmeflödet genom t.ex. en vägg krävs
förutom U-värdet, även arean av väggen (A) och temperatur skillnaden genom fluiderna, t.ex.
temperaturen utomhus och temperaturen inomhus enligt (Håll & Johansson, 2013):
𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇1 ‒ 𝑇2)

3.6 Nabard (National bank for agriculture and rural development)
Den 30 mars år 1979 etablerades en kommitté för att förbättra de arrangemang för
institutionell kredit för jordbruk och landsbygdsutveckling i Indien. Detta gjordes av Indiens
regering i ett samarbete med RBI (Reserve Bank of India) under ordförandeskap av Shri B.
Sivaraman, som tidigare var medlem i planerings kommissionen. Den 28 november 1979
kände kommittén behovet av en ny organisationsenhet till syftet att ge odelad
uppmärksamhet, kraftfull riktning och specifik fokus på kreditproblem som följer av
integrerad landsbygdsutveckling. På så sätt rekommenderades bildandet av National bank
for agriculture and rural development (NABARD) den 12 juli år 1982. (National Bank for
Agriculture and Rural Development, 2015)
Bankens mission:
” Promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity through effective
credit support, related services, institution development and other innovative
initiatives”. (National bank for agriculture and rural development, 2015)
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3.6.1 Regeringens sponsrade system
NABARD har utvecklat regeringens sponsrade system för investeringar inom
landsbygdsutveckling och även för nyttiga tekniska lösningar för bondens jordbruksmetoder.
Enligt förklaringarna av dessa system, kan vissa förnybara energisystem tillsammans med
lagringsmöjligheter sponsras av NABARD. Vilka regler och lagar som måste följas för att
kunna sponsras förklaras nedan (kylförvaringssystem och solenergisystem). (National bank for
agriculture and rural development, 2015)

Kylförvaringssystem
Eftersom NABARD stödjer skapandet av infrastruktur för lagring av jordbruksprodukter
samt leveranser så måste vissa krav från ”Reserve Bank of India” vara uppfyllda. Det system
som ger både fonder och förlängningar av lån till privata och offentliga sektorn kallas för
”Warehouse Infrastructure Fund” (WIF). Eftersom fonden växt som en åtgärd för att
minimera livsmedelsbristen samt att tillfredsställa det ökade behovet av lagringskapacitet så
ligger bankens prioriteringar på att hjälpa till projekt, dels i östra och i nordöstra delarna av
Indien. Lån ges ut till projekt som omfattar skapande av infrastruktur för lagring, med en
minimum sammanlagd kapacitet på 5 ton. Lånet gäller främst för nya projekt, förbättring
eller moderniseringsprojekt är lägre prioriterade. (NABARD, 2014)
Som det nämndes tidigare så finns det krav som måste uppfyllas om man ska kunna få ett lån
beviljat. Gällande kyllagret så måste de kraven som ställs från ”National Centre for Coldchain Development” (NCCD) uppfyllas för att ett lån ska beviljas. Låntagaren måste
dessutom erhålla ett intyg eller en registrering från NCCD för genomförandet av själva lagret.
Banken kan hjälpa den privata sektorn med ett bidrag som står för upp till 75% av själva
finansiella utlägget så kallad TFO. Räntan sätts enligt NABARD´S utlåningsränta så kallad
PLR. Utöver det erbjuder banken en ”Risk Premium”, för att investeraren utsätter sig för en
extra risk. Detta lån gäller för en period på sju år, om perioden blir längre än sju år läggs en
”Tenor Premium” på. (NABARD, 2014)

Solenergisystem
Befolkningen på landsbygden upplever flera el av-brott, för att hjälpa befolkningen har
NABARD lagt fokus på den potential som finns inom solenergi. Installation av system
baserade på solenergi kan bli sponsrade av banken, om det gynnar bondens försörjning.
(NABARD, 2015)
Banken ger bidrag upp till 40 % av den totala kostnaden för ett solcellssystem beroende på
vilken kapacitet solbatteriet har. Ett batteri på en kapacitet upp till 300 W får bidrag upp till
40%. För ett system med ett batteri över 300 W och upp till 1000 W blir bidraget beviljat
istället upp till 30 % av den totala kostnaden. PV-systemet behöver inte vara lokaliserat på
landsbygden, systemet kan placeras överallt i Indien. Det finns olika typer av solpaneler som
kan användas i ett PV-system, det finns krav på vilken typ av panel som får användas för att
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få bidrag. För ett godkännande till ett bidrag för ett PV-system måste b.la. dessa 5 punkter
nedan följas.
1. Batteriet måste innehålla mycket elektrolyt eller vara en gel typ t.ex. ”Ventil Reglerad
Lead Acid ”. Dessutom ska batteriet ha lågt underhåll.
2. Växelriktaren bör vara i ren sinus våg typ
3. PV-modul(er) ska innehålla kristallin silikon. Solceller och PV-moduler ska vara
lokalt tillverkade
4. PV-modulen måste underhållas kontinuerligt för att kunna behålla deras toppeffekt
kapacitet. Effekten bör inte vara mindre än 90 % efter 10 år och inte mindre än 80 %
efter 25 års i bruk
5. Ett solcellssystem som tillverkas på ett sätt som kan vara hållbar mot en konstruktion
som inte brister på en period av fem år
Alla typer av banker kan ta del av bidragssystemet och på så vis dela ut lån. Det högsta lånet
en kund kan få från banken är 40 % av investeringen för ett solcellssystem. Aktiebolag kan
inte ta del av denna typ av lån, lånet är mer för privatpersoner. Bankerna ska använda sig
utav RBI riktlinjerna och lånen kommer följa RBI räntenormer. (NABARD, 2014)

3.7 Liknande projekt
Tidigare studier visar att det finns stor potential av att driva ett kylsystem med hjälp av ett
PV-system. En energiutvärdering gjordes på ett ICA-lager i Borlänge, där studier gjordes på
att installera solpaneler på taket av lagret för att driva kylmaskinerna som används i
kyllagret. Med hjälp av observationer på lagret och simulering av solcellssystem i PVsyst med
önskade värden på en lutning av leverantör visar på en fördel att installera solpaneler på
lagrets tak. Från beräkningarna visas det att värmeledningen minskar mest under varma och
soliga dagar mellan 50-53 %. Kollar man totalt sett över ett år skulle en solcellsanläggning ge
en minskning av transmissionsförlusterna genom taket med 12,7 kWh värme per skuggad
ytarea. Fördelen är även att energi besparas och förnybar energi används för kylning. (Håll &
Johansson, 2013)
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4 AKTUELL STUDIE
Detta kapitel kommer handla om kärnan till detta arbete, organisationen Yuva Mitra,
nuvarande förvaringslager, lökens förvaringssäsong, bondens situation i dagsläget, payoff-metoden beräkning av kylbehovet kommer också inkluderas i detta kapitel.

4.1 Yuva Mitra
Yuva Mitra är en organisation som startades år 1995 av en ungdomsgrupp i Sinnar. Yuva
betyder ung som förknippas med energi och fart, mitra betyder kompis och syftet med
organisationen är att skapa en vänskaps utveckling. Logotypen är en symbol för lagarbete då
syftet är att samarbeta. Figuren nedan visar organisationens logo.

Figur 13: Skylten vid Yuva Mitras entre. (Osta, Skylten för Yuva Mitra på organisationen, 2015)

Gruppen ville bidra till social förändring med hjälp av att inleda och genomföra konstruktiva
aktiviteter. Enligt Yuva Mitras stadgar så ska dessa aktiviteter bidra till människors
utveckling. Många program har startats under dessa år med samhällets deltagande t.ex.
helgskola för barn, föreläsningar för bönder och olika vatten och sol projekt.
Organisationen har alltid strävat efter en utveckling för människorna på landsbygden.
Klyftan mellan rika och fattiga har växt, och kampen för människorna som bor på
landsbygden och i städerna blir intensivare dag för dag. Grundläggande nödvändigheter så
som bra hälsa och utbildning är fortfarande ouppfyllda för en stor del av befolkningen.
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Yuva Mitra tror på ett människocentrerat synsätt på utveckling där huvudsyftet är att
människorna ska vara delaktiga i en samhällsförändring. Således har organisationen strävat
efter att arbeta med människor i frågor som berör dem mest. Yuva Mitra jobbar framförallt
med barn, kvinnor, ungdomar och lantbrukare. (Yuva Mitra, 2014)

4.1.1 Yuva Mitras tre ”lagarbetsområden” och vision:
Organisationens tre ”team-områden” och vision beskrivs här nedan.


Creating Generations with Creative Self Expression and Critical Understanding.



Strengthening Community Assets for Sustainable livelihood Resources.



Supporting Community Actions for Human Rights and Good Governance. (Yuva Mitra, 2014)
” Yuva Mitra envisions a development process of the alienated sections of the Society,
where People are at the core of its decisions making and action, beyond the model of
Welfare schemes.”. (Yuva Mitra, 2001)

Själva organisationen ligger i Sinnar men dem arbetar även i Igatpuri och Peth områdena i
Nashik sedan 12 år tillbaka. Det jobbar med 110 byar i Sinnar. (Yuva Mitra, 2014)
För närvarande är det 29 anställda i organisationen. Yuva Mitra erbjuder lektioner i textil,
data och elektronik kostnadsfritt. Dessutom finns det lokaler för föreläsningar. Oftast ges
föreläsningar om utveckling av jordbruket och hur bönderna kan arbeta på ett effektivt sätt.
Laboratorier finns även tillgängliga för tester av jord och vattenprover. Yuva Mitra får
ekonomiskt stöd från företag som BOSCH vilket tillåter dem att erbjuda sitt stöd
konstandsfritt (Lad, Yuva Mitra, 2015)
Ett av Yuva Mitras större projekt är ”Weekend School”. Det är en helgskola för barn mellan
13-14 år med syfte att stärka barnens självförtroende och utveckla deras tankesätt. Varje år
tar de in 30 barn och även detta är kostnadsfritt. Barnen får vara med och ge förslag på vad
de vill göra för aktiviteter under lektionerna. Aktiviteterna innefattar allt från diskussion om
barnens olika byar, ekonomi och politik till att gå på utflykt upp till ett tempel. Barnen får
även skriva korta uppsatser som de sedan får presentera framför klassen. För att kunna få en
plats till Weekend School måste föräldrarna ansöka om en plats. Dock kan undantag finnas
för barn som t.ex. har ensamstående förälder eller ekonomiska problem. (Lad, Yuva Mitra,
2015)
Ett annat projekt är producentföretagen som Yuva Mitra startat för jordbrukarna. Syftet med
producentföretagen är att undersöka eventuella problem som finns och identifiera åtgärder
för att lösa problemen. Genom detta startades ett producentföretag vid namn ”Devnadi
Valley Agricultural Producers´Comapny Ltd.” som beskrivs mer i kommande kapitel 4.2.2.
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4.2 Indiska Producentföretag och deras ideologi
4.2.1 Green Vision Farmers Producers Company
Regionen Nashik står för 60 % av hela Maharashtras lök produktion. Dock börjar
produktionen och produktiviteten av lök trappas ner på grund av traditionella metoder av
odling, förvaring och även bristande kvalité på frön. Den traditionella metoden är inte den
bästa för bönderna idag, t.ex. sättet dem förvarar lökarna idag är inget hållbart sätt pga. det
varma klimatet. Sättet av odling är inte heller så lönsamt pga. t.ex. olika väderförhållanden
som orsakar problematik för frön att växa. På så sätt försämras även kvalitén på lök och detta
i sig medför en låg inkomst för en bonde.
NABARD har ett mål att stabilisera lök produktionen och öka produktiviteten med hjälp av
att utveckla metoder för att skörda lök. Huvud syftet är att öka bönders inkomst på lök
genom lämpliga marknadsföringsinsatser inom två pilotprojekt. Yuva Mitra är den utvalda
organisationen av NABARD för att kunna genomföra nedanstående aktiviteter.
Det första pilotprojektet heter Project Implementation Agency (PIA). Detta projekt har hand
om en aktivitet där det handlar om att lära bönderna hur man kan använda sig utav
vetenskapliga metoder gällande odling och lagring av lök. Med hjälp av dessa kunskaper ska
bevattningen och lagring av lök främjas.
Andra pilotprojektet heter Project Market Facilitation Centre activities (PMFC). Syftet med
detta projekt är att etablera kopplingar till återförsäljare, institutionella köpare, exportörer
och slutanvändare för att garantera bättre pris till lök bönder. Även att skapa en god
uppbyggnad för sortering av lök.
Utifrån dessa pilotprojekt bildades ”Green Vison Farmers Producers Company”, i syfte med
att hjälpa lök bönder med deras odling och förvaring av lök. Alla bönder kan bli medlemmar i
producentföretaget. (Lad, Pilot Project on Value Chain Management of Onion in Nashik District in
Maharashtra , 2015)

4.2.2 Devnadi Valley Agricultural Producers´ Company Ltd.
Yuva Mitra har ett nära samarbete med jordbrukare. Med hjälp av detta samarbete har Yuva
Mitra kunnat förstå sig på problemen jordbrukarna i regionen står inför. Några exempel på
problem är: otillräckliga och allt för tidiga leveranser av insatsvaror för jordbruket, dålig
kvalité på insatsvaror och brist på lönsamma priser för jordbruksprodukter. Detta har lett till
bildandet av detta produceringsföretag, Devnadi Valley Agricultural Producers 'Company
Ltd. (Yuva Mitra, 2014)
Punkterna nedan är deras mål de vill uppfylla:


Etablera direkt koppling mellan konsument och bonde



Skapa en säker marknad och ett pris för grödan genom att anta fler
markandsföringskanaler
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Öka produktivitet och produktion av jordbrukare genom bra kvalitet och balanserad
användning av insatsvaror



Åstadkomma förändringar i de konventionella jordbruksmetoder och uppgradera till nya
innovativa metoder för optimalt utnyttjande av resurserna för att överbygga luckan för
”tillgång och efterfrågan”

Produceringsföretaget har idag 850 medlemmar. Enligt företagets VD Anil har årsinkomsten
nästan tredubblats för en medlems jordbrukare. Han hävdar att hans årsinkomst kan komma
upp till 10 lakh INR, cirka 130 000 kr jämfört med en icke-medlem i samma by kan komma
upp till 3 lakh INR, 40 000 kr på ett år för grönsaks försäljning. (Anil, 2015) Anil nämner
också att det finns vissa krav på en bonde för att bli medlem i företaget. En bonde måste
betala en del avgift på 1000 INR (124 kr) och en medlemsavgift på 500 INR (62 kr). Dessa
avgifter betalas bara en gång sedan har en bonde ett medlemskap inom en obegränsad tid.
Innan bonden blir medlem måste ett formulär fyllas i med personuppgifter, se Figur 14. Varje
medlem får ett medlemskort med sitt namn och foto på, se Figur 15. Detta kort används som
en ID-handling, om bonden inte kan ta sig till företaget kan den personen som blir skickad
använda kortet som bevis. (Anil, 2015)

Figur 14: Ett ifyllt formulär av en bonde. (Osta, Besök på Devnadi Valley Agricultural
Producers´company Ltd., 2015)
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Figur 15: Två medlemskort på bönder, tagna på produceringsföretaget. (Osta, Besök på Devnadi Valley
Agricultural Producers´company Ltd., 2015)

4.2.2.1 Agri Mall (Jordbruks köpcenter)
Som en fördel har bönderna kunnat bygga, av produceringsföretaget, ett Agri Mall som
fungerar som ett ”one stop shop”, se Figur 16. Agri Mall fungerar som ett effektivt köpcenter
för produceringsföretaget genom att vara centralt beläget samt att all material en bonde
behöver finns. Köpcentret används även som en plats för rådgivning, aktiviteter för
landsbygdsutveckling, export av jordbruks produkter och livsmedelsförädling. Agri Mall har
även mål som ska uppfyllas, dessa mål är enligt (Yuva Mitra, 2014):


Att ge jordbrukarna uppgifter, vetenskaplig kunskap samt moderna metoder av jordbruk,
vilket indirekt kommer att hjälpa dem att få högre producering av god kvalité från sin
jordbruksmark. Även att ge hållbara lösningar till flera frågor som är kopplade med dålig
produktivitet, lägre priser på råvaror, deras deltagande i marknaden och deras tillgång till ny
teknik för att göra jordbruket ekonomiskt lönsamt till även små landhållare.



Att kunna utnyttja potentialen av landsbygds marknader genom att utveckla flera
jordbruksnärings verksamheter i distrikten Nashik



Utföra rollen som ”ett fönster” av tjänsteleverantörer för alla behov till jordbrukarna

30

Figur 16: Agri Mall för Devnadi Valley Agricultural Producers’ Company Ltd. (Osta, Besök på
Devnadi Valley Agricultural Producers´company Ltd., 2015)

Figuren ovan visar köpcentret (Agri Mall) som byggdes efter starten för
produceringsföretaget. En fördel med att vara medlem i företaget är att en bonde med ett
medlemskap får ett billigare pris på varorna jämfört med en icke-medlem bonde, d.v.s. en
icke-medlem köper varor för det originala priset. I Figur 17 visas en prislista på det varor som
kan köpas på köpcentret. Listan inkluderar priser för både medlemmar och icke-medlemmar.
Priserna kan skilja sig från några INR upp till 100 INR. (Anil, 2015)
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Figur 17: Bild på prislistan för produkterna i köpcentret. (Osta, Besök på Devnadi Valley
Agricultural Producers´company Ltd., 2015)

4.3 Nuvarande förvaringslager för lök i Vadangali
Som tidigare nämnt gjordes tre olika observationer på förvaringslager. Alla tre är
konstruerade på samma sätt och materialet är desamma. Ett av lagren var dock mindre än
dem två andra. Skillnaden är enbart att detta lager rymmer mindre lök (20 ton). Dem andra
två lagren som observerades var väldigt lika det ända som skilde dem åt var ”väggarna”. Det
ena lagrets ”väggar” var gjort av stängselgaller som låg i närheten av Lonarwadi och det
andra lagret hade ”väggar” av träreglar och låg i byn Vadangali. Detta lager i Vadangali som
beskrivs under detta kapitel var det lagret som valdes. Lagret valdes för att den låg på en mer
öppen yta och det fanns inget som kunde skymma solen för det föreslagna solpanelerna som
kan placeras vid lagret. Även för att ägaren av detta lager (Yogesh) hade bra information och
beskrivning om lagret och var positiv inställd för förändring.
Lagret som används idag ligger i en by som heter Vadangali, cirka 35 minuter bilfärd från
Lonarwadi. I denna by bor det ungefär 6000 invånare och majoriteten är bönder som äger
sina egna fält. (Dange, Byn Vadangali, 2015) På plats undersöktes lagret och en lökbonde vid
namnet Yogaesh R. Khule intervjuades. Han äger också löklagret.
Yogeshs lager vart ett stort lager och rymmer maximalt 50 ton lök. Den här typen av lager
kallas för ”open space” lager, då ytan i mitten är tom så en traktor ska kunna åka in i lagret
för att lasta in/ut lökarna. Rabi löken skördas under regnperiod, vilket innebär att traktorn
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måste kunna åka in i lagret för att hålla lökarna torra under avlastningen. På vardera sidan
om mitten av lagret finns det plats för lökarna, ett utrymme med en bredd på 1,5 meter. Varje
sida av lagret har ett stängsel av järn som motsvarar väggar med en höjd av 2 meter. Höjden
på stängslet får inte överskrida 2 meter på grund av att luften ska kunna cirkulera i lagret
från alla sidor och tak för att förhindra att löken ruttnar (Figur 18).

Figur 18: Stängslet som hindrar lökarna från att falla ut. (Osta, Besök på förvaringslagret i Vadangali,
2015)

Markplattan är gjord av betong med en höjd av 0,5 meter, se Figur 19, dock där lökarna
placeras är plattan även täckt av sten och sand. Lökarna placeras inte i några speciella lådor
eller hyllor, utan i en hög direkt mot markplattan. Taket är gjord av plåt och ytterväggen är
gjort av glest placerade spjälor av ett träslag som heter Nim (Figur 20). Just detta träslag
används för att insekter och kryp ska hålla sig på avstånd från lagret. (Khule Y. R., 2015)
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Figur 19: Lagret placerad på markplattan gjord av betong. (Osta, Besök på förvaringslagret i Vadangali,
2015)

Figur 20: Träreglar som utgör lagrets väggar. (Osta, Besök på förvaringslagret i Vadangali, 2015)

Med de befintliga ytterväggarna finns det ingen isolering för att bevara en bra kyla i lagret.
Som bilden ovan (Figur 20) visar är det mellanrum mellan varje träregel. På grund av detta
läcker all värme in till lagret och ingen kyla kan åstadkommas. Detta lager har sponsrats av
regeringen för att byggas. Tabell 2 nedan presenterar dimensioner för det nuvarande lagret.
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Tabell 2: Dimensioner för lagret i Vadangali.

Dimensioner
[m]
Längd
Bredd (hela lagret)
Höjd
Markplatta
Stängsel (för lökarna)
Bredd (för vardera sida av lök utrymmet)

15
7
4
0,5
2
1,5

Kostanden för att bygga lagret var ca 35 500 kr, varav stålmaterial kostade ca 23 300 kr och
trämaterialet kostade ca 3000 kr. En trälängd på ungefär 1,5 meter av träslaget Nim kostade
ca 2 kr. (Khule Y. R., 2015) Figur 21 visar hela lagrets framsida.

Figur 21: Förvaringslagret framifrån. (Osta, Besök på förvaringslagret i Vadangali, 2015)

4.3.1 Lökens förvaringssäsong
Lökar förvaras i lagret under säsongen Late Rabi vilken varar i sex till åtta månader. Under
resten av året står lagret tomt. I lagret som besöktes i Vadangali förvaras löken under
perioden mars till oktober det vill säga i 8 månader.
I området Sinnar odlas och skördas löken under två perioder, Rabi och Late Rabi. (Dange,
Fakta om lök, 2015) De flesta lökarna som skördas under säsongen Rabi säljs direkt och
behöver därför inte lagras under någon längre tid. Nästan all lök som skördas under Late
Rabi lagras dock på grund av den låga efterfrågan på lök under den perioden. Detta medför
låga priser och liten försäljning. Det är därför mer kostnadseffektivt att förvara löken och
sälja den senare när efterfrågan och priset är högre. Löken förvaras under en period på 6 till
8 månader. Maximalt skördas 20 ton lök per hektar. Vanligtvis har en bonde en area på 2
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hektar som han odlar lök på. Detta medför att en bonde kan producera upp till 40 ton lök
under gynnsamma förhållanden. (Khule S. , 2015)
En bonde säljer sina lökar beroende på dagens marknadsvärde, d.v.s. löken har inget fast
pris. På så sätt kan det variera hur mycket lök som lagras i förvaringslagret. Då lökarna ligger
i lagret under en längre period så blir kvalitén sämre, detta medför svårigheter att sälja löken
till marknaden och följden blir att allt kastas. Möjligheter finns för bönder att kunna ringa en
uppköpare som sitter med alla priser på grönsakerna och fråga vad dagens pris är. Dock har
inte alla bönder tillgång till den möjligheten. Lösningen är att en bonde åker själv till
marknaden och kollar köp priset för lök för just den dagen. En annan bra lösning är att dessa
priser finns i producentföretaget GVFPC. Löken som lagras under Late Rabi perioden kan
skiljas på antalet beroende på marknadens priser. Ett exempel är att löken kan lagras i 3
månader sedan stiger priset på marknaden och då kan alla lökar säljas direkt. Med andra ord
när priset på marknaden är låg, säljer inte bönderna sina lökar. När priset stiger så kan
bönderna sälja ett stort antal lökar på en och samma gång. På så sätt varierar antalet lökar
som förvaras under Late Rabi perioden. (Khule S. , 2015)

4.3.2 Bondens situation i dagsläget
Inkomsten för en lökbonde i Sinnar varierar beroende på marknaden och hur mycket lök
som kan säljas. En lökbonde som oldar lök på ett 2 hektar stort fält tjänar ungefär 135 000 kr
per år. Lök är den dominerande grödan i landet och står för det mesta av inkomsten som en
bonde kan få. (Lad, Yuva Mitra, 2015) Det högsta priset som en bonde kan sälja sina lökar för
ligger mellan 1 – 1,5 kr per kg. Dessa lökar säljs till marknaden som sedan säljs vidare till
befolkningen. På marknaden säljs löken till ett högre pris, ca 2 – 2,5 kr per kg.
Produktionskostnaden för odlingen av lök är cirka 70 000 kr på ett år. Utöver lökodlingen
arbetar 80 – 90 % av bönderna inom mjölkbranschen. Dock ges mjölk pengarna efter 10
dagar alltså en inkomst på tre gånger per månad. Säljpriset för en liter mjölk ger ca 8 kr dock
kan priset skilja sig beroende på mjölkkvalitén.
En annan bransch som en bonde kan jobba inom är kycklingbranschen, dock finns det risker
i denna bransch. En bonde kan jobba med detta i två till tre månader, då säljer bonden en
kyckling för ungefär 50 öre. Antalet kycklingar som säljs skiljer sig mycket beroende på
efterfrågan, det kan säljas 3000 kycklingar och upp till 10 000 kycklingar. Fördelen med att
vara medlem i GVFPC för en bonde är att den tjänar ca 15 kr mer inom kycklingbranschen än
en ickemedlem. (Khule S. , 2015)
Bönderna får in sina inkomster från samtliga branscher som nämndes ovan. I princip arbetar
och lever alla bönder på samma sätt. Det som kan skilja sig åt är att en bonde kan vara expert
inom en grönska, exempelvis är ägaren av lagret för detta arbete en lök-bonde. Ytterligare en
faktor som skiljer bönderna åt är deras inkomster. Anledningen till detta är att bonden säljer
mer och har bättre kvalité på sina grönsaker. Ifall en bonde vill bygga sitt lager själv och inte
har råd med det så använder han sig utav lokalt material, exempelvis torkade sockerrör. Då
kylsystem är en viktig del i detta arbete ställdes en fråga till bönderna om dem visste vad ett
kylsystem var. Denna fråga ställdes till alla sex lök-bönder som intervjuades på GVFPC, alla
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bönder var eniga i frågan om att dem hört talas om ett kylsystem och sett ett sådant system
dock vet dem inte hur det fungerar exakt.

4.4 Beräkning av kylbehovet
Beräkningarna är baserade på en beräkningsmall för kyllager. (Ekman, 2015) Alla formler
presenteras och förklaras under detta avsnitt. Första formeln representerar
transmissionsförluster genom väggar, golv och tak.

𝑄𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑡𝑜 ‒ 𝑡𝑖) ∗ 10 ‒ 3

Ekvation 1

Qt = Transmissionsförluster [kW]
U = Totala värmegenomgångskoefficienten [W/m2, K]
A = Area av väggar, golv och tak [m2]
ti = Lufttemperaturen inuti förvaringslagret [°C]
to = Lufttemperaturen utanför förvaringslagret [°C]

Formeln (ekv 1) innehåller alla de viktiga faktorer som kommer avgöra värdet på
transmissionsförlusten. Ekvationen är tillämpad för områden som innehåller isolering. Uvärdet hittas i en given tabell, se Bilaga 6 som baseras på isolerings tjockleken. Beroende på
hur tjock isoleringen är, som används, kommer U-värdet att skilja sig. Om ett område inte
innehåller isolering tillämpas en annan formel. Den andra formeln (ekv 2) presenteras
nedan.

𝑄𝑡𝑢 = 𝐾𝑎𝑐𝑡 ∗ 𝐴 ∗ (𝑡𝑜 ‒ 𝑡𝑖) ∗ 10 ‒ 3

Ekvation 2

Qtu = Transmissionsförlust för oisolerad golv [kW]
Kactual = Totala värmeöverföringskoefficienten för oisolerade golv [W/m2, K]
A = Area av golv [m2]
ti = Lufttemperaturen inuti förvaringslagret [°C]
to = Lufttemperaturen utanför förvaringslagret [°C]

För både formlerna ovan (ekv 1 och 2) gäller samma A, to och ti. Det som skiljer dem åt är
Kactual som är den totala värmeöverföringskoefficienten. Den totala
värmeöverföringskoefficienten för oisolerad golv beräknades med formeln nedan. Den
innehåller fler data om längd, bredd, diffusion, form och strålning,
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𝐾𝑎𝑐𝑡 = 𝐾𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 ∗ 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 ∗

(

𝜆𝑎𝑐𝑡
𝜆𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

)(
∗

𝛼𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚
𝛼𝑎𝑐𝑡

)

0.5

Ekvation 3

kdiagram = Värmekoefficientvärde som funktion av inreytan och kylnings tid [W/m2 grd]
kshape = Formfaktor beroende på längd och bredd för golvet
𝜆diagram = Värmeöverföringskoefficient [W/m,K]
𝜆act = Värmeledningsförmåga för betong[W/m, K]
𝛼diagram = Difussfaktor [m2/s]
𝛼act = Aktuell difusskoefficient [m2/s]

Beräkningar för formfaktorn och aktuell diffusionskoefficienten representeras i formlerna
nedan.

𝐾𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 =

𝛼𝑎𝑐𝑡 =

𝐿ä𝑛𝑔𝑑
𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑

Ekvation 4

𝜆𝑎𝑐𝑡
𝜌∗𝑐

Ekvation 5

𝜌 = Densitet för betong [kg/m3]
c = Specifik värmekapacitet för betong [J/kg, K]

Viktigt att notera att värdet som tas fram ur ekvation 4 är inte det värdet som används i
ekvation 3. Med andra ord formfaktorn är ett värde som tas fram från en tabell, se Bilaga 5
som är beroende av längd/bredd för golvet. kdiagram kunde läsas av i diagrammet, se Bilaga 8
som är baserat på lagrets längd multiplicerat med lagrets bredd (F) och kylnings tid. 𝜆diagram
och 𝛼diagram är konstanta värden.
Golvytan består av en betongplatta och är uppdelad i ett yttre kantområde och en inre yta.
Det yttre kantområdet definieras av omkretsen av det yttrerandfältet, medan det inre
området är den totala golvytan minus yttrerandfält som är 1 m. Detta delades upp i två
ekvationer där ekvation 2 användes som ut punkt fast arean skiljer sig från yttre och inre
golvyta. Skillnaden mellan dessa två ekvationer var att A och to inte var desamma. För det
yttre kantområdet är to ute temperaturen och för den inre ytans ekvation är to
marktemperaturen, tmark. 𝜆act, 𝜌, c är värden för materialet betong tagen ur litteratur.
(Areskoug, 2008) Marktemperaturen antogs på grund av brist på teknisk utrustning i byn.
Det som också togs till hänsyn i denna mall är grödans andnings förlust. Genom att ta med
faktorn på hur mycket som skall lagras av grödan och grödans andnings värme kunde
mogningsvärmet för grödan, i detta fall löken, beräknas med ekvation 6. Andnings värme
från lök kunde hittas i denna källa. (Table 8, Heat of Resperation (Approx), 2012)
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𝑄𝑚 = 𝑀 ∗ 𝑞 𝑚

Ekvation 6

Qm = Andnings förlust [kW]
M= Lagrade massan [ton]
qm = Andnings värme från grönsaken [kW/kg]

Förvaringslagret kommer öppnas några gånger då personer skall passera portarna in/ut och
lasta in/ut lökar. Människor kommer även vistas i lagret några gånger under perioden
lökarna förvaras. Med dessa faktorer medförs självklart värme in i förvaringslagret. Dessa
faktorer tas även hänsyn till i denna beräkningsmall, av det totala kylbehovet. För att kunna
beräkna dessa faktorer användes formeln nedan.

𝜌𝑜

( )

𝑄𝑣 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝜏𝑜𝑝 ∗ 𝐾𝑜𝑝 ∗ ℎ ∗ 1 ‒

𝜌𝑖

∗ 𝜌 𝑜 ∗ (𝑖 𝑜 ‒ 𝑖 𝑖 )

Ekvation 7

Qv = Ventilation last [kJ/24h]
b = Dörrbredd [m]
h = Dörrhöjd [m]
𝜏𝑜𝑝 = Öppningstid (öppning + stängning) [s]
𝐾𝑜𝑝 = Total mängd dörröppningar under 24h
𝜌𝑜 = Luft densitet utanför lagret [kg/m3]
𝜌𝑖 = Luft densitet inuti lagret [kg/m3]
ii = Luft entalpi inuti lagret [kJ/kg]
io = Luft entalpin utanför lagret [kJ/kg]

Formeln ovan (ekv 7) beaktar dörrstorlek, antal öppningar av dörren och hur länge den är
öppen. Dörrstorleken valdes så att traktorn kan åka in i lagret, antal dörröppningar och
öppningstid antogs, se kapitel 1.5 . Luft densiteten i och utanför lagret hittades i litteratur
med hjälp av hur högt över havet Nashik ligger i meter (Elevation above Sea Level). Källan
som användes för densitet var (Denysschen.llc. Fan Engineering and Fan Selection Software ,
2015) och källan för (Elevation above Sea Level) var (DATEANDTIME.INFO, 2015).
För transmission för tak togs även solinstrålningen in, det gjordes med hjälp av en
värmebalans för att ta reda på temperaturen på taket Ts. Detta gjordes med formeln nedan.

𝑄𝑠𝑜𝑙 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 ‒ 𝑇𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) + ℎ ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 ‒ 𝑇𝑢𝑡𝑒)

Ekvation 8

Qsol beräknades med hjälp av genomsnittlig solinstrålning för varje månad i Nashik i enheten
kWh/m2/dag. Detta värde multiplicerades med en absorptions faktor för färgen grå, detta
värde antogs då det fanns ett gränsvärde mellan färgen svart och vitt. Sedan delades värdet i
tolv för det är solens antal timmar i Nashik och sedan dividerat med tusen för att få det i kW.
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Transmissionen för taket delades upp i dag och nattid, för att solen inte skiner på natten och
temperaturen är lägre under nattetid, formen som användes då var (ekv 1). Resterande
transmissioner för vägg och golv valdes en medeltemperatur över dagen i Nashik.
Kylaggregatet dimensionerades utifrån värsta fall, då det kan bli som varmast och med högst
relativ luftfuktighet. Även då människor kommer vistas i lagret samt traktor. För resten av
månaderna då lagret bara innehåller lök och ingen kommer vistas där togs inte alla
aktiviteter till hänsyn, enbart transmission för golv, tak plus sol, väggar och mogningsvärme.
Luft entalpin inuti lagret (ii) kunde läsas av ett diagram, se Bilaga 7 som är baserat på
temperaturen i lagret och relativa luftfuktigheten i lagret.
Luft entalpin utanför lagret io beräknades med formeln nedan där (t) är temperaturen ute och
(x) ånghalten.

𝑖 = 𝑡 + 𝑥 ∗ (2500 + 1,86 ∗ 𝑡)

Ekvation 9

Ånghalten (x) beräknades med denna formel.
𝜑 ∗ 𝑃"𝐻2𝑂

𝑥 = 0,621 ∗ 𝑃 ‒ 𝜏 ∗ 𝑃"

Ekvation 10

𝐻2𝑂

Partialtryck för vattenånga (𝑃"𝐻2𝑂) beräknades med presenterad formel.
4025

𝑃" = 𝑒

[12,030 ‒ 235 + 𝑡]

Ekvation 11

När löken förs in i lagret har den en viss temperatur, sedan tar det några veckor tills löken
kyls ner till den temperaturen som är önskad, i detta fall 0 °C. Antagandet som gjordes för
kylvarorna var att det kommer ta två veckor att kyla ner dem. Under denna tid tillför lökarna
värme från sig. Detta kan beräknas med denna formel där cp-värdet hittades från litteratur.

𝑄𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑡𝑝 ‒ 𝑡𝑠)

Ekvation 12

Qp = Förlust från kylvaror [kJ/24h]
m = Hur mycket som ska lagras [kg]
cp = Specifik värmevärde för lök [KJ/kg,K]
tp= Temperaturen på produkten vid in last [°C]
ts= Önskad temperatur på produkt [°C]

4.5 Pay off-metoden
Pay off-metoden är en av de vanligaste samt enklaste metoderna för investeringskalkyl. Syftet
med metoden är att beräkna hur lång tid det tar för en investering att bli lönsam. Denna
metod kallas även för återbetalningstid. I denna metod bortses kalkylräntan, utan det enda
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som görs är en beräkning på hur snabbt investeringen blir betald utifrån det årliga
inbetalningsöverskottet. Inbetalningsöverskotten är inbetalningarna minus utbetalningarna.
Återbetalningstiden beräknas sedan fram genom att ta grundinvesteringen (G) dividerat på
inbetalningsöverskott (a), se formeln nedan. (expowera, vi ger kunskap, 2014)
𝐺

𝑇=𝑎

4.6 Klimat data
Under vistelsen i Indien var det ovanligt regnfall i byn och även i Mumbai. År 2015 under
månaderna februari till april har oväntat regn fallit över många delar i Indien. I Nashik, där
det inte är vanligt att det regnar under denna period, har det regnat kraftfullt vissa dagar.
Regnet förväntas enbart komma under regn perioden som är mellan perioden juni till
september. Regnfallet är ingen fördel för bönderna och deras fält. Mängder av deras grödor
går till spill på grund av regnet. Det nyodlade grödorna förstörs av det kraftiga regnfallet om
det inte har nå skydd.
Största problemet för lökarna är dock den höga temperaturen och luftfuktigheten. När
lökarna skördats ska den förvaras i ett lager under en längre period, mellan 6 till 8 månader.
Late Rabi lökarna är dem som förvaras längst, en period mellan mars till oktober månad.
Diagrammet nedan visar medeltemperaturen i Nashik under ett år. Som diagrammet visar är
det en relativ hög temperatur för lökarna att kunna förvaras i ett gott skick utan att dess
kvalité försämras. Lagret som används idag ”Open space lagret” är inte ett hållbart lager för
att lökarna ska kunna må bra under den varma perioden. Då lagret är öppet och all värme
enkelt kan föras in i lagret och förstöra lökarna, dessutom när det regnat oväntat i en stor
mäng påverkas lagret och lökarna också. På så sätt är behovet av ett stängt kyllager störst
under denna period som nämnts ovan. Det är även en mer optimal och hållbar lösning för
lökens bästa kvalité. (Dange, Klimat förändringar, 2015)
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Figur 22: Medeltemperatur i Nashik under ett år. (CLIMATE-DATA.ORG, 2014)

5 RESULTAT
Utvecklingen av det befintliga förvaringslagret har gett ett resultat på två förslag som bonden
kan utnyttja i framtiden. Resultaten presenteras här nedan med en ekonomisk utvärdering i
slutet.

5.1 Dimensionering av kylsystem
Tabellen nedan visar vilka typer av aktiviteter som tagits hänsyn till för beräkning av
kyleffekten, vilken typ av aktivitet, varaktigheten i timmar, ekvationer och
energikonsumtionen per dag/månad. Denna tabell presenterar kyleffekten som krävs för att
hålla en temperatur av 0°C i lagret då ute temperaturen är som högst (43°C) och med en
relativ luftfuktighet på 85 %. För mer detaljberäkning se Bilaga 2. Enligt beräkningarna krävs
en kyleffekt på 19,42 kW för att hålla en temperatur på 0°C i lagret som har en area på 105
m2 och en volym på 525 m3 vid en utomhustemperatur av 43°C. Denna temperatur är given
från lokalbefolkningen i byn, på så sätt kan den inte läsas av i Figur 22. Beräkningen nedan i
tabell 3 valdes den högsta temperaturen på 43°C vid värsta fall för att kunna konstatera att
kylsystemet klarar av den högsta temperaturen som kan uppstå i byn.
Energikonsumtionen för en månad kan även läsas av i denna tabell. Dock är
energikonsumtionen för denna månad inte beräknad i 31 dagar utan vissa aktiviteter så som
ventilationsvärme, kylvaror, antal människor och traktor är beräknade i mindre antal dagar.
Dessa dagar har antagits och nämnts under rubriken avgränsning och antagande.
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Tabell 3: Gul markerade värdet är kyleffekten som krävs för kyllagret samt den totala
energikonsumtionen för en månad vid värsta fall.

Som tidigare nämnt kommer löken förvaras i lagret under en period på 8 månader, dock är
det inte beräknat att alla månader har en temperatur på 43°C utan det skiljer sig från månad
till månad. En medeltemperatur för varje månad har valts vid kyleffektsberäkningen.
Människor samt traktor kommer inte vistas i lagret under hela perioden, enbart om löken ska
säljas behövs det en utlastning av löken. Detta sker under ett få antal gånger enligt Yogesh,
ägaren till lagret i Vadangali. På så sätt togs det inte hänsyn till alla aktiviteter under alla
beräknade 8 månader för energikonsumtionen.
Tabellerna 4-11 nedan visar vilka aktiviteter som har tagits med för att beräkna den totala
energikonsumtionen för varje månad från mars till oktober. Det gulmarkerade värdet är den
totala energikonsumtionen i kWh/månad. Det som skiljer värsta fall tabellen ovan med
resterande tabeller är att en medeltemperatur över dagen har använts för varje månad. Dock
har temperaturen för transmissionen för tak/solinstrålningen delats upp i en dag- samt en
natt temperatur som även gjordes vid beräkningarna för det värsta fallet. Dessa beräkningar
användes också i programmet PVsyst för att designa ett fristående solcellssystem för
elförsörjningen, se kapitel 5.2.
Tabell 4: Beräkning av den totala energikonsumtionen för mars månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
kW kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,23
77,48
2401,84
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,20
28,85
894,42
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,43
56,56
1753,38
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
297,60
Delsumma
8,26
172,49
5347,25
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet 0,83
17,25
534,72
Avfrostning
5% av totala energibehovet
8,62
267,36
Medeleffekt/Dagtid
9,09
Medelenergi
198,37
2049,78
Medeleffekt
9,92
Drifttid [h]
20

43

Tabell 5: Beräkning av den totala energikonsumtionen för april månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
kW kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,61
86,67
2599,98
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,27
30,59
917,85
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,51
59,67
1790,23
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
288,00
Delsumma
8,80
186,53
5596,05
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet 0,88
18,65
559,60
Avfrostning
5% av totala energibehovet
9,33
279,80
Medeleffekt/Dagtid
9,68
Medelenergi
214,52
2145,15
Medeleffekt
10,73
Drifttid [h]
20

Tabell 6: Beräkning av den totala energikonsumtionen för maj månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
kW
kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,76
90,34
2800,56
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,30
31,29
970,05
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,53
81,83
2536,68
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
297,60
Delsumma
9,00
213,06
6604,89
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet
0,90
21,31
660,49
Avfrostning
5% av totala energibehovet
10,65
330,24
Medeleffekt/Dagtid
9,90
Medelenergi
245,02
2531,88
Medeleffekt
12,25
Drifttid [h]
20

Tabell 7: Beräkning av den totala energikonsumtionen för juni månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
kW
kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,52
84,52
2535,67
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,26
30,19
905,65
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
2,95
54,40
1632,03
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
288,00
Delsumma
8,13
178,71
5361,35
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet 0,81
17,87
536,13
Avfrostning
5% av totala energibehovet
8,94
268,07
Medeleffekt/Dagtid
8,94
Medelenergi
205,52
2055,18
Medeleffekt
10,28
Drifttid [h]
20
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Tabell 8: Beräkning av den totala energikonsumtionen för juli månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
kW kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,20
76,87
2382,85
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,20
28,74
890,82
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
2,64
50,69
1571,34
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
297,60
Delsumma
7,44
165,89
5142,62
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet 0,74
16,59
514,26
Avfrostning
5% av totala energibehovet
8,29
257,13
Medeleffekt/Dagtid
8,18
Medelenergi
190,77
1971,34
Medeleffekt
9,54
Drifttid [h]
20

Tabell 9: Beräkning av den totala energikonsumtionen för augusti månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet [h] Beräkning
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
Delsumma
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet
Avfrostning
5% av totala energibehovet
Medeleffekt/Dagtid
Medelenergi
Medeleffekt
Drifttid [h]
20

kW kWh/dygn kWh/månad
3,15
75,64
2344,88
1,19
28,50
883,62
2,57
49,09
1521,92
0,40
9,60
297,60
7,31
162,84
5048,02
0,73
16,28
504,80
8,14
252,40
8,04
187,27
1935,07
9,36

Tabell 10: Beräkning av den totala energikonsumtionen för september månad i kWh.
Aktivitet
Varaktighet Beräkning
kW kWh/dygn kWh/månad
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
3,14
75,34
2260,05
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
1,19
28,45
853,37
Transmission, tak + sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
2,83
52,20
1566,07
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
0,40
9,60
288,00
Delsumma
7,55
165,58
4967,50
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet 0,76
16,56
496,75
Avfrostning
5% av totala energibehovet
8,28
248,38
Medeleffekt/Dagtid
8,31
Medelenergi
190,42
1904,21
Medeleffekt
9,52
Drifttid [h]
20
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Tabell 11: Beräkning av den totala energikonsumtionen för oktober månad i kWh.

Aktivitet
Varaktighet Beräkning
Transmission, väggar
24 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
Transmission, golv
24 Q2=kact*A*DeltaT*10^-3 [kW]
Transmission, tak+sol
12 Qt=U*A*(to-ti)*10^-3 [kW]
Mogningsvärme
24 Qm=M*qm [kW]
Delsumma
Fläktar
10% av effekten och tot energibehovet
Avfrostning
5% av totala energibehovet
Medeleffekt/Dagtid
Medelenergi
Medeleffekt
Drifttid [h]
20

kW kWh/dygn kWh/månad
3,19
76,56
2373,36
1,19
28,68
889,02
3,20
55,93
1733,91
0,40
9,60
297,60
7,98
170,77
5293,90
0,80
17,08
529,39
8,54
264,69
8,78
196,39
2029,33
9,82

Energikonsumtionen för kyllagret per månad presenteras i Figur 23.

Energikonsum onen för varje månad
3500,00
3000,00
Kwh

2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
Värsta mars
fall

april

maj

juni
Månad

Figur 23: Energikonsumtionen för varje månad.

46

juli

aug

sept

okt

5.2 PVsyst
De beräknade energikonsumtioner för varje månad som visas i tabellerna under kapietl 5.1
användes som indata i programmet för att kunna räkna ut solcellssystemets effekt samt för
att välja lämpliga moduler och batterier. Storleken på systemet samt batteriekapaciteten
valdes med hjälp av diagrammet i Figur 24 nedan. Accepterad LOLP värdet ändrades från
intervallet 0-50 % med hänsyn till days of autonomy 1-4 dagar, se tabell 12 för exakt resultat.
Days of autonomy är antalet dagar i rad som batteribanken kan täcka solsystemets
elförsörjning till kompressorn i kylsystemet. På grund av olika väderförhållanden kan det inte
alltid garanteras 100 % solstrålning varje dag som laddar upp batteriet till fulladdat. På så
sätt väljs ett antal days of autonomy för att försäkra att energi tillförs till kylsystemet och att
den är igång under hela dagen, dag som nattetid. Detta förlänger även livslängden på
batteriet och solsystemets underhåll minskas på så sätt.
Tabell 12: LOLP procentandel, antal dagar "days of autonomy" samt systemets effekt i kWp.

LOLP [%]
0
5
10
20
30
40
50

1 day
173
61,9
50,8
39
31
23,4
16,7

2 days
3 days 4 days
95,7
76,8
71,8
58,4
57,8
57,1
50,2
49,8
49,6
38,6
38,3
38
30,6
30,3
29,9
23,1
22,7
22,3
16,2
16,1
15,9

Utifrån diagrammet nedan valdes ett LOLP värde på 5 %, då detta värde inte behöver vara
högre för ett kyllager som skall lagra lökar. (Campana´s, 2015) Om lagret hade behövt
förvara medicin skulle ett lägre LOLP värde väljas p.g.a. vissa mediciners
temperaturkänslighet samt de högre kraven på medicinens kvalité. Days of autonomy valdes
till 2 dagar då en bra kombination av solsystemet och batteriet kan användas, även utifrån
den ekonomiska vinken då batterier för ett solcellssystem är dyra.
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Figur 24: Systemets storlek visas i y-axeln beroende på LOLP samt days of autonomy.

För att driva kompressorn krävs en viss energimängd som har angetts i programmet PVsyst.
Den energimängd som krävs för att driva kompressorn i kylsystemet varierar från månad till
månad, se tabell 3 - 11. I PVsyst programmet designar man ett optimalt system som kan
leverera den energimängd som behövs för att driva kompressorn. Det som ingår i
uppbyggnaden av ett solsystem är klimatdata för platsen, geografisk orientering för
solpanelen, lutning på solpanelen och en energimängd som solsystemet ska kunna
producera. I programmet kan olika städer i världen väljas, i detta fall valdes Mumbai som var
närmast distriktet Nashik, med det sätts även värden för positionen i latitud och longitud.
Därefter designar man en PV modul som kan producera den mäng energi som behövs. Detta
görs med hjälp av programmets valda indata. PV moduler i olika modeller som produceras
runt om i världen finns att välja i en lista i programmet. Inför valet av en passande modul
gjordes olika förstudier på företag som säljer solcellssystem i Mumbai, en relevant modell
valdes med en optimal lutning på 20 grader. Därefter valdes ett fristående solcellssystem och
en batteri modell med rätt spänning på 48 V. När all indata är gjord simuleras programmet
och ett resultat med en sammanfattande rapport kan läsas av.
I sammanfattningen ser man hur stor arean på modulen kommer stå för, toppeffekten
solcellssystemet kan producera i kWp, vilken lutning och orientering systemet har, modellen
på modulen och hur stor spänning batteriet utgör. Antal solceller som kopplas i serie
redovisas i detta fall behövs 176 st som fördelas och seriekopplas i 2 st paneler/moduler.
Resultat av hur mycket effektiv energi PV systemet kan ge ut och levererad energi till
kompressorn har givits från programmet samt när en back-up generator (batteri) måste
användas vid akuta fall, se tabell 13.
Akuta fall är t.ex. då värdet av effektiv energi, given från panelen, är nära värdet av levererad
energin till kompressorn, i detta fall är det under månaderna juni, juli och augusti. Då kan
back-up generatorn i detta fall bli ett batteri som användas till hjälp, se Figur 25.
Diagrammet i Figur 25 är baserad på värdena som kan ses i Tabell 13. Värdena för ”Energi till
kompressorn” är beräknad under avsnitt 5.1 ”Dimensionering av kylsystem” och värden från
”Energi från panel” är tagna ur rapporten från programmet PVsyst som kan ses under Bilaga 3.
48

Tabell 13: Resultat värden från programmet PVsyst.

Månad
Energi från panel [kWh] Energi till kompressor [kWh] Back-up generator [kWh]
januari
1404
februari
1337
mars
2252
2050
April
2374
2145
Maj
2735
2532
Juni
2034
1882
60
juli
1682
1470
189
augusti
1797
1638
114
September
2148
1904
oktober
2218
2029
November
1263
December
1268
Totalt (År)
22511
15651
2739

Figur 25: Diagram som visar energikonsumtionen av solcellssystemet.

Sammanfattningsvis information om ”system designen” kan ses i tabellen nedan.
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Tabell 14: Sammanfattning på systemets design.

System Design
Pv effekt
18,48
Kyleffekt
20
LOLP
5
Days of autonomy
2
Area på solpanelerna
153
Batteri
48
Nominel Batteri kapacitet
3990
Kyllager

kW
kW
%
dagar
m2
V
Ah
2
105 m

En fullständig rapport på en sammanfattning på solcellssystemet given från PVsyst
programmet kan ses under Bilaga 3.

5.3 Förslag på ett kyllager för lök i Vadangali
Dem sex lök-bönderna från intervjun på GVFPC var eniga om kylsystem frågan, se kapitel
4.3.2. Bönderna hade hört om ordet kylsystem men de var inte medvetna om innebörden
med att ha ett och visste inte hur ett kylsystem såg ut samt hur det fungerade. (Anil, 2015)
Med förslag om att bygga lagret själv kommer bönderna få mer kunskap och förståelse om ett
kylsystem.
Det föreslagna förvaringslagret har en yta på 105 m2 (7x15), vilket är desamma som det
befintliga lagret, se Figur 21 under avsnitt 4.3. Det som skiljer sig i mått är enbart takhöjden
som ligger nu på 5 m upp till takets topp till skillnad från det tidigare lagret som låg på 4 m.
Takets höjd ändrades på grund av att det nya lagret ska byggas med isolering och betong
vilket bidrar med att väggens tjocklek ändras. På så vis minskas bredden runt hela lagret, för
att volymen av maximalt 50 ton lök ska rymmas höjdes taket för denna anledning. En annan
anledning var för att en port ersattes och måtten på den porten sattes till 3x3 meter för att en
traktor ska kunna åka ut och in. Även för att ett förslag på att hyllor kan placeras i lagret och
med detta krävs det en högre höjd på lagrets tak. Det nya förvaringslagret har i syfte att
behålla kylan som produceras in i konstruktionen, för att detta ska kunna ske behövdes det
nytt material i både väggar och tak.
Konstruktionens stomme byts ut från trä till betong. Detta för att behålla en god
brandsäkerhet samt att betongen täcker läckage av kyla samtidigt som den bevarar kylan.
Stommens tjocklek är på 250 mm varav 70 mm betong (insida) sedan kommer 100 mm
isolering (cellplast) och sist 80 mm betong (utsidan). Isoleringen av cellplast valdes då det
både är enkelt och effektivt att bygga med samt att cellplastens låga lambdavärde hjälper att
motstå fukt och sänka värmeförluster. Cellplast kan både användas i golv, väggar och tak.
Takets material består av 1 mm plåt (insida) sedan 100 mm isolering (cellplast) och sist 50
mm plåt (utsida). På framsidan av konstruktionen kommer en rullande stålport placeras med
måtten 3x3 (m). En port räcker för att traktorn ska kunna passera in med löken samt backa
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rakt bak ut när avlastningen är klar. Taket valdes till en ljus färg då absorptionsfaktorn är
lägre än vad det är för en mörkare färg på ett material. För bilder se Figur 26-32.
En inredning av hyllor valdes att göra då lök inte ska placeras direkt mot mark, ett annat
alternativ kan vara att lägga löken i lådor som sedan placeras i hyllorna. I slutet av byggnaden
ges ett förslag på ett järn räcke där bonden väljer vad han vill utnyttja utrymmet med. Det
kan bli så att under en säsong blir det överflödigt med lökar eller att en annan bonde behöver
hjälp med förvaring av sina lökar, kan detta utrymme utnyttjas. Ett förslag är då att placera
löken i säckar för att undvika direktkontakt med mark eller placering av kylaggregat, se Figur
28 och 31.
Området Sinnar, där vädret i allmänhet är helt klart, finns det inte stora problem att uppnå
direkt solinstrålning på en yta. (Dange, Klimat förändringar, 2015) Med andra ord valdes
solsystem för att det finns stora chanser att få en hög total irradians under alla år. I
genomsnitt ligger soltimmarna på 2590 h under ett år i Nashik. Maj månad är den soligaste
månaden och juli den lägsta månaden. Solstrålningen har sett ungefär likadan ut under flera
år fram tills idag år 2018, det är med en stor sannolikhet att systemet kommer kunna leverera
den energin som krävs för lagret i framtiden. (World Weather & Climate Information, 2018)
Solpanelernas storlek är 153m2 och kräver 2 solpaneler. Solpanelerna behöver placeras med
en ställning på marken bakom lagret då takets yta är för litet för solpanelerna. Placeringen
bakom lagret valdes utifrån ytans storlek som var tillgänglig runt lagret. För optimalast
produktion behöver solpanelerna placeras med en riktning mot söder och en vinkel på 20
grader. Kylaggregatet kan placeras bakom byggnaden eller i byggnad där den tomma ytan är
gjord för att utnyttjas valfritt, se planlösningen Figur 30. Bilderna med solpanelerna är ett
exempel på hur det kan se ut, antalet paneler på bilderna stämmer inte i hur det kan se ut i
exakt verklighet. Det är enbart en design för att få ett ungefärligt utseende på helheten.

51

Figur 26: Nya förvaringslagret (kyllager) framifrån med solpaneler placerade på en ställning på
marken bakom byggnaden.

Figur 27: Nya förvaringslagret (kyllager) bakifrån med placerade solpaneler.

Figur 28: Sektion ritning med mått på höjden av räcket, hyllorna och taket i (mm).
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Figur 29: Sektion ritning med mått på höjden av hyllorna/porten och taket samt väggens tjocklek i
(mm).

Figur 30: Nya förvaringslagrets planlösning, alla mått givna i (mm).
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Figur 31: Nya förvaringslagrets inredning med trevånings hyllor på vardera sida och räcket längst
bak.

Figur 32: Nya förvaringslagrets inredning med hyllor samt porten.
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5.4 Ekonomisk utvärdering
För att kunna se om det två förslagen (bygga ett kyllager själv eller köp ett prefabricerat
kyllager kopplat till ett solsystem) är lönsamt för en bonde eller inte har ekonomiska
utvärderingar gjorts både med och utan bidrag/lån. Kostnader för det nuvarande
förvaringslagret är enbart kostnader relaterade till produktionen av lök.
Produktionskostnaden av lök utgör cirka 70 000 kr/år. Årsinkomsten av lök är ungefär 135
000 kr/år. Kostnaden för solcellssystemet inklusive installation är 256 500 kr, utan bidrag.
Baserat på att 1 kWp (kilowattpeak) toppeffekt som en solcell kan producera i Indien, kostar
cirka 13 500. (Solar Mango, 2015) 13 500 kr multiplicerat med 18,48 kWp, den toppeffekt som
solsystemet kan leverera adderat med en installationskostnad. Batteriet har en spänning på
48 V och en nominell kapacitet på 3990 Ah. För att uppnå kapaciteten (3990 Ah) kommer
två batterier på 1990 Ah vardera parallell kopplas då spänningen är densamma på varje
batteri. Kostnaden för ett batteri är 205 882 kr och har en livslängd på 10-20 år. För två
batterier som behövs för detta system blir kostnaden 411 765 kr. (WHOLESALE SOLAR,
2015) Ett antagande på materialkostnaden för kyllagret sattes till 300 000 kr.
Underhållskostnaden antogs vara 1 % av den totala kostnaden. Tabellerna nedan visar alla
kostnader, årlig inkomst av lök samt återbetalningstiden. Kostnader för en prefabricerad
kyllager och ett kylaggregat togs fram från en beställd offert från ett företag i Mumbai (Bright
International). Offerten är baserad på en kyleffekt på 20 kW, detta gjordes för att hålla en
säkerhetsmarginal och dimensionerna valdes utifrån det nya förvaringslagret.

5.4.1 Utan bidrag och lån
Tabell 15: Totala investeringskostnaden och återbetalningstiden för att bygga kyllagret själv.

Ekonomisk utvärdering för att bygga kyllagret själv
Årlig produktions kostnad av lökodling
Årlig inkomst av lök
Material kostnad (antagande)
Kylaggregat kostnad
Underhållskostnad (1% av totala kostnaden)
PV-systemet + installation
Solbatteri
Total investerings kostnad
Återbetalningstid [år]

SEK
67 500
135 000
300 000
101 220
12 712
256 500
411 765
1 284 697
19
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Tabell 16: Totala investeringskostnaden och återbetalningstiden för en prefabricerad kyllager.

Ekonomisk utvärdering för prefabricerad kyllager
Årlig produktions kostnad av lökodling
Årlig inkomst av lök
Kylaggregat kostnad
Prebaricerad kyllager
Underhållskostnad (1% av totala kostnaden)
PV-systemet + installation
Solbatteri
Total investerings kostnad
Återbetalningstid [år]

SEK
67 500
135 000
101 220
236 180
10 057
256 500
411 765
914 502
14

5.4.2 Med bidrag och lån
Tabell 17: Totala investeringskostnaden med bidrag och återbetalningstiden för att bygga kyllagret
själv.

Ekonomisk utvärdering för att bygga kyllagret själv (bidrag)
Årlig produktions kostnad av lökodling
Årlig inkomst av lök
Material kostnad (antagande)
Kylaggregat kostnad
Underhållskostnad (1% av totala kostnaden)
PV-systemet + solbatteri + installation
Solbatteri
Total investerings kostnad
Återbetalningstid [år]

SEK
67 500
135 000
300 000
101 220
10 047
153 900
247 059
1 014 726
15

Tabell 18: Totala investeringskostnaden med bidrag+ lån och återbetalningstiden för en
prefabricerad kyllager.

Ekonomisk utvärdering för prefabricerad kyllager (bidrag+lån) SEK
Årlig produktions kostnad av lökodling
67 500
Årlig inkomst av lök
135 000
Kylaggregat kostnad
25 305
Prebaricerad kyllager
59 045
Underhållskostnad (1% av totala kostnaden)
2 383
PV-systemet+ installation
153 900
Solbatteri
247 059
Total investerings kostnad
240 633
Återbetalningstid [år]
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6 DISKUSSION
Det föreslagna kyllagret designades i programmet Revit. Dimensionerna behölls förutom
höjden på taket och all materialet ändrades. Det nya material som valdes är utav kunskap
från byggnadskonstruktion och lämpligast material för att bevara kylan i lagret. Dock finns
det kanske brist på material som t.ex. betong för att kunna konstruerar detta kyllager i byn
Vadangali. Enligt Somdutt vid Yuva Mitra (Lad, Yuva Mitra, 2015) bygger alla bönder i
landsbygden samma typ av förvaringslager med enkel lokal material som finns tillgängligt, se
avsnitt 4.3. Denna typ av lager som finns i dagsläget byggs på grund av traditionella och
ekonomiska själ och även för en anledning att dem har en lång livslängd. Från mina egna
observationer då fältstudien utfördes hade i princip varje gård ett sådant förvaringslager,
vissa var större andra mindre detta beror på hur mycket en bonde odlar och skördar per
säsong. Det som även observerades var att då förvaringslagret inte innehöll lök användes det
istället som ett vanligt förråd, där ägaren förvarade utrustning och lagade till och med mat i
lagret.
Många delberäkningar gjordes för att ta reda på hur stort kylaggregat som behövdes för att
kyla lökarna i rätt temperatur, d.v.s. beräkning av kyleffekten gjordes för lagret. För
beräkning av ventilationsvärme samt kylvaror gjordes ett antal antaganden som: hur
ventilationsvärmen påverkas av antalet dörröppningar per dygn, hur länge dörren är öppen
samt lökens temperatur då den förs in i lagret. Då det nuvarande lagret inte har en dörr fick
beräkningarna utgå från intervjufrågor och antaganden. Information om hur många dagar
det tar att lasta in 40 ton lök och hur många människor det krävs baserades på information
som bonden gav. Marktemperatur och lökens temperatur, då den lastat in lagret, behövs för
beräkningen. På grund av brist på teknisk utrustning kunde inte marktemperaturen mätas
med någon större noggrannhet, marktemperaturen uppskattades med handen. Dessutom
mättes lökens temperatur med en vanlig termometer som används för att mäta
lufttemperaturen, detta ger även ett osäkert värde. Antaganden behövdes göras då ett nytt
system som aldrig använts förut ska införas på landsbygden. Lökbönder som intervjuades på
GVFPC fick frågan om dem hade kunskap om vad ett kylsystem var, svaret var ”vi har hört
ordet dock vet vi inte hur det ser ut eller fungerar”. (Khule S. , 2015) Svaret som gavs kan bero
på att många som bor på landsbygden inte har något kylskåp på grund av elbrist eller pengar.
Även på grund av att många är vegetarianer och lever mestadels på ris och grönsaker. Om
bonden väljer att bygga ett kyllager på landsbygden kommer det innebära en stor investering
för bonden. En positiv bi-effekt av byggandet av ett kyllager är att flera bönder kommer
kunna öka sin inkomst på lök. Detta för att löken kommer kunna förvaras i en optimal
temperatur med rätt förutsättningar att bibehålla sin kvalité, då det är kvalitén som avgör
försäljningen på marknaden.
Resterande månader då kylning i lagret inte behövs kan bönderna utnyttja lagret till annat,
t.ex. förvaring av material eller andra grödor som är känsligt för solljus. Solcellssystemet har
en hög investeringskostnad varav batterierna i sig är väldigt dyra. Batteri med bra kvalitet
kan brukas mellan 5 och 15 år, dock måste batteriet ventileras och placeras i ett svalt område.
(wholesale solar, 2014) Som följd av klimatförändringen kommer temperaturen att stiga i
Indien och oväntat regnfall med följd av storm och hagel. (The World Bank, 2008) Även
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oväntat regnfall över landet har stor påverkan på bondens jordbruk. (Dange, Klimat
förändringar, 2015) Enligt World Bank (2008) finns det både för- och nackdelar som kan
påverka både kyllagret och solcellssystemet. Som tidigare nämnts ska batteriet inte vistas i ett
varmt område och på grund av att temperaturen kommer stiga så kan en risk vara att
batteriets livslängd försämras. Med det menas att en ny investering behövs göras på ett nytt
batteri.
Fördelen med ökad solinstrålning för solcellssystemet är att mer elenergi kan produceras,
levereras och utnyttjas för kylsystemet samt andra eldrivna apparater, se kapitel 8. Gällande
oväntat regnfall finns det både fördelar och nackdelar för lagret och solsystemet. En fördel
med regn gällande lagret är kylan som medföljer och som gör att en låg temperatur kan
behållas inomhus samtidigt som kylaggregatet inte behöver ansträngas. Även så underlättar
regn och kyla lagret att behålla en låg lufttemperatur inomhus, ett exempel på det kan vara
att byggnadens material kyls ner av regnet. Men det finns även nackdelar med stora mängder
av regn. För en byggnad är sannolikheten för fuktskada större när det regnar. Regnfallet som
skett under detta år har påverkat bondens odling på ett negativt sätt, det har minskat
mängden av skördad lök. Den mängd regn som fallit kan medfölja risker för det nya lagret
som är konstruerad för 50 ton lök. Då mängden lök som förvaras är mindre kommer kylning
av ett stort lager vara till spillo då det egentligen räcker med ett mindre lager. Regn bildar
moln på så sätt är det en nackdel för solcellssystemet då solinstrålning inte finns för att ge
energi till panelerna, dock är fördelen att regn gör rent panelerna. Detta medför att underhåll
av systemet som att göra rent panelerna inte krävs och förlusterna minskar då dammlager
inte bildas.
Kompressorkylmaskin valdes då den är mest testad och använd för kylning. Dessutom är
denna typ av kylning dominerande i marknaden. (Kursnavet, 2015) I absorptionskylmaskin
används ämnet ammoniak, detta ämne är farligt för både människan och miljön.
Synpunkter från den ekonomiska utvärderingen är att det kommer kosta mycket för en
bonde att investera på dem båda förslagen som har getts. Investeringskostnaderna samt
återbetalningstiden är höga ifall en bonde ska ändra sitt lager. Tittar man på kostnaderna och
återbetalningstiden för bidrag plus lån är värdena lägre. Detta tack vare NABARD som
stödjer utveckling av både kyllager och solcellssystem.
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7 SLUTSATSER
Syftet med studien var att hjälpa bönderna förvara sina lökar i ett gottskick och öka deras
livslängd. Detta har lyckats genom att förvaringslagret som används idag har utvecklats till
ett kyllager med hjälp av förnybar energi. Resultatet blev ett kyllager med en
kompressorkylmaskin driven av ett fristående solcellssystem. Två förslag på en förbättring av
det nuvarande förvaringslagret har åstadkommits i detta arbete. Första förslaget är att bygga
själv ett kyllager med bestämt material för ett gott skick.
Ett annat alternativ är att köpa prefabricerad kyllager med ett kylaggregat från Indien
(Mumbai). Med en beställd offert från ett företag (Bright International) med valda
dimensioner och en bestämd kyleffekt kunde kostnader åstadkommas, för mer detalj se
Bilaga 4.
En kompressorkylmaskin med en kyleffekt på 20 kW och ett solcellssystem med en effekt på
18,48 kW är kapabel att kyla lagret till 0°C. Ett lager med en area på 105 m2 och en volym på
525 m3. Solpanelerna har en area på 153 m2 och placeras med en ställning på marken riktad
mod söderläge och med en vinkel på 20 grader för en maximal effekt. Systemet har en backupp av två batterier med en nominell kapacitet på 3990 Ah tillsammans och 48 V, som ska
användas vid nattetid och vid behov då systemet inte kan täcka energibehovet.
Baserat på studien så är bästa resultatet att investera på en prefabricerad kyllager med ett
kylaggregat och ett fristående solcellssystem inkopplad till kompressorkylmaskinen. Med
detta nya kyllager kommer lökarna kunna förvaras i ett gott skick på en period mellan 1-8
månader. Investeringen för allt kostar 240 633 kr och återbetalningstiden är på 4 år, detta
tack vare bidrag och lån från NABARD.
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
Under resterande månader då inte kyllagret används kan solpaneler användas till andra
elektriska behov så som el till närliggande hus och till deras pumpsystem för bevattning av
grödor. Då det används diesel pumpar idag för att pumpa upp vatten från brunnar så kan
solpanelen ersätta det istället. Då pumparna är dyra och kräver mycket energi för att drivas,
är solsystemet ett bra alternativ. Då detta system har en hög investeringskostnad kan ett
gemensamt kyllager byggas där flera bönder kan använda sig utav det. Då flera bönder har
sina fält nära varandra kan ett stort kyllager byggas centralt så alla kan ta del utav det. På så
sätt minskas kostnaden och fler bönder tjänar på det då löken kan säljas till marknaden. Ett
annat förslag är att ett stort kyllager byggs och ägs av GVFPC, och varje bonde får betala en
viss summa per månad för att kunna bevara sina lökar där.
Anledningen till varför solpanelerna placeras på marken är för att takets yta är för litet. Det
finns fördelar med att placera paneler på taket, ett är att det bildas ett lager av skugga precis
under panelerna och detta medför att yttemperaturen på taket hålls lägre och på så sätt
minskar värmeflödet genom taket. Detta på grund av att panelerna förhindrar solstrålarna att
träffa taket och värma upp det. Relaterat till en fallstudie som gjorde en undersökning av
fördel med solpaneler på tak i Kalifornien. Resultatet gav att takets temperatur kunde skilja
upp till 2,5 °C om det var täckt av solpaneler eller inte. (Dominguz, Kleissl, & Luvall, 2011) Det
medför även att Ts alltså temperaturen på taket blir mindre på så sätt minskar
transmissionen för taket. För att placera panelerna på taket måste byggnaden blir större och
det medför mer kostnader. Detta är ett förslag som kan göras i framtiden enbart om fler
bönder slår sig ihop eller om GVFPC blir ägaren.
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BILAGA 1: INTERVJU FRÅGOR TILL BÖNDERNA PÅ FÄLTET

1. Vilket material används nu för lagringsrummet och vet ni isolerings
tjockleken?
2. Tjocklek på tag och vägg?
3. Är det golv eller mark?
4. Vet ni vad mark temperaturen är?
5. Hur ofta skördar ni lök? Varav hur mycket lagras och hur mycket
säljs?
6. Hur mycket vill ni skörda per dag och hur mycket vill ni lagra?
7. Hur sker en crop pattern ut idag?
8. Vet du vad ett kylsystem är?
9. Hur många människor brukar vistas i lagringsrummet?
10.Hur mycket tjänar en bonde? Och hur mycket extra pengar blir det
per månad från producer company?
11. Har ni ett annat jobb utöver bonde jobbet?
12.Hur mycket pengar spenderas per dag/måndag för en bonde?
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BILAGA 2: BERÄKNING AV KYL EFFEKT FÖR VÄRSTA FALL
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U-värden
Väggisolering
Takisolering
Oisoleradgolv
Värmeledningsförmåga
Densitet
Specifik Värmekapacitet (c)
tmark

Enhet
100 mm
100 mm

U-värde
Enhet
0,58 W/m^2,K

Betongplatta
1,7
920
2300
15

W/m,K
kg/m^3
J/kg,K
C°
Klimatdata
Enhet
Torr temperatur
43 C°
Realtiv luftfuktighet
0,85
Lagringstemperatur Enhet
Temperatur
0 C°
Relativ luftfuktighet
0,7
Lagring
50 ton
Aktuell värmeöverföringskoefficient (kact)
0,60502452 W/m^2,K
värmeöverföringskoefficient (λ_diagram)
2 W/m,K
Diffusion faktor (α_diagram)
0,000001 m^2/s
kshape = längd/bredd
2,142857143
1,1
kdiagram
0,58 W/m^2 grd
F=längd*bredd
105 m^2
α_act
8,03403E-07 m^2/s
A Yttre kant
40 m^2
A Inre area
65 m^2
Q2 Yttre kant
1,040642174 kW
Q2 Inre area
0,589898907 kW
Ventilationsvärme
Dörr bredd (b)
3 m
Dörr höjd (h)
3 m
Top öppninngstid dörr stänga/öppna
30 s
Kop antal dörröppningar per dygn
2
Densitet luft utomhus (85%) 43C
1,008 kg/m^3
Densitet luft i lagret (70%) 0C
1,2 kg/m^3
Luft entapli i lagret (Ii)
7 kJ/kg
Luft entapli utomhus (Io)
168,279535 kJ/kg
P"vatten Partialtryck vattenånga
86,43027442 mbar
X ånghalt
0,048558336 g/kg
Tryck (P)
1013 mbar
Kylvaror
Product flow (m)
50000 kg
Cp för lök
1,87 kJ/kg,K
Temperatur för lök från start (tp)
35 C°
Temperatur för lök slutpunkt (ts)
0 C°
Mogningsvärme
Lagring av lök
50 ton
Heat of respiration
0,008 W/kg
Människor
Lätt arbete
0,2 kW
Antal
5
Fläktar
Av totala energibehovet/24h
0,1
Avfrostnning
Av totala effektbehovet
0,05
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BILAGA 6: U-VÄRDET BEROENDE PÅ ISOLERINGS TJOCKLEK
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BILAGA 8: VÄRMEKOEFFICIENT VÄRDE SOM FUNKTION AV
INREYTAN OCH KYLNINGS TID
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