
Experter på tankning
Teamet på Norgren.

Norgren har utvecklat en fördelningsventil för sitt återvinningssystem 
som drivs med spillvärme från lastbilsmotorer. 

Konstruktionsteamet minskade produktionstiden med sex månader 
och sparade tusentals kronor. 

Teamet använder Autodesk® Inventor® och Autodesk® Simulation 
CFD, som ingår i Autodesks® lösning för digitala prototyper. 



Träffa vår motorexpert
Det är Patrick Williams, 
teknisk chef på Norgren.

”Dagens 
lastbilsdieselmotorer 
använder bara 40 % av 
sin effekt. De andra 60 % 

förloras genom buller, värme och andra 
faktorer. Spillvärmeåtervinningssystemet är 
utformat för att absorbera den förlorade 
värmen som går ut ur avgasröret och 
pumpa tillbaka den till lastbilens motor. 

Så vi blev tvungna att utveckla en lösning 
som är liten, kompakt och lätt. Den skulle 
optimera flödet och minimera läckage 
och tryckfall. 

Vi gjorde en analys med Digital 
Prototyping. Vi använde Autodesk 
Inventor för arbetet i CAD, 3D-design 
och 2D-ritningar. Sedan exporterade vi 
konstruktionen till Autodesk Simulation 
CFD för testning av flödet genom ventilen 
och för undersökning av tryckfallet och 
flödesvägen. När vi kom fram till vår första 
prototyp använde vi Simulation CFD för att 
köra analyser och kontrollera designen.

Digital Prototyping gav oss 
självförtroende att skapa den fysiska 
prototypen. Och det gick galant. Det är 
alltid bra att kunna se att det fungerar 
direkt. Då behöver man inte gå tillbaka 
till ritbordet och gå igenom den iterativa 
processen, lösa alla små problem och 
göra förbättringar här och där.

Det påverkar ledtiden för tillverkningen 
av komponenterna. Om man använder 
en extern leverantör kan det ta upp till 
sex veckor att tillverka komponenterna. 
Sedan tar det ytterligare sex veckor i den 
andra kullen av prototyper om du inser 
att ett hål genom mitten är inte tillräckligt 
stort eller liknande.”

Träffa vår perfekta 
formpassare

Det är Chris 
Narborough, 
konstruktionsingenjör 
på Norgren.

”Traditionella  
 avgasventiler läcker 
ganska mycket – och släpper igenom en 
hel del avgaser eftersom du inte kan få 
en bra tätning med temperaturen och 
förhållandena där ventilen används. 
Men vår ventil är ganska nyskapande. 
Det ger en bra tätning och ett pålitligt, 
lågläckande viloläge.

Jag använder Autodesk Inventor 
2013 för konceptuell modellering vid 
presentationer och snabb prototypning. 
För fördelningsventilen gjorde vi CAD-
modellering i början av projektet och 
använde verktygen i Autodesk Simulation 
CFD för att modellera och kontrollera flödet 
genom komponenterna. Då visste vi att det 
vi föreslog var lämpligt för tillämpningen.

Vi vill inte slösa tid på prototypning av 
komponenter. Vi har så kort tid på oss, så 
ju mer vi kan använda Digital Prototyping 
för att simulera alla de här grejerna och 
få förtroende för utformningen innan vi 
producerar dem, desto bättre. 

Dessa prototyper som vi byggde gick 
direkt vidare till en gjutkomponent 
istället för en maskinbearbetad form. 
Det har sparat oss tusentals kronor i 
bearbetningen och två månaders väntetid 
på delar som ska levereras och monteras.”

Träffa vår man med is i 
magen

Det är James Robinson, 
teknikchef på Norgren 
i Storbritannien. 

”Vi behövde ta fram en 
ventil som skulle avleda 
väldigt heta gaser, upp 

till 800 grader. Vi var tvungna att lämna 
prover till kunder på mycket kort tid, och 
det kostar tiotusentals kronor att tillverka 
prover. Så vi ville inte slösa tid eller 
pengar på flera iterationer av prototyper. 

Det skulle ha tagit upp till sex månaders 
konstruktionstid, plus kostnader för 
komponenterna. Vi var helt enkelt 
tvungna att lita på att ventilerna 
som tillverkades skulle ge rätt typ av 
prestanda första gången.

Med Autodesk Simulation CFD och 
Autodesk Inventor, som ingår i Autodesks 
lösning för digitala prototyper, kunde 
vi simulera tryck och testa storlekar. 
Halvvägs genom processen gjorde vi en 
ändring av våra ursprungliga antaganden, 
där CFD gav oss en bättre jämförelse.

Projektet med 
fördelningsventilen och 
spillvärmeåtervinningen 
förväntas ge oss 
effektivitetsvinster på 
runt 11 % – tack vare 
omvandlingen av 
spillvärme till användbar 
energi.” 

Se hur man blir expert på tillverkning på http://www.autodesk.se/campaigns/manufacturing-genius


