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Målinger i produktionsmiljø 

Hvordan skaffer du bedst de data, du skal styre efter? 
 
Hvis vi i virksomhederne skal leve op til dagens økonomiske og kvalitetsmæssige krav, er vi nødt til 
at holde fokus på den stadige procesforbedring. Kravet er topkvalitet, nulfejl, fleksibilitet og lave 
omkostninger. Virksomhederne er nødt til at finde mere effektive metoder til at producere deres 
emner. Produkterne skal løbende stige i værdi, uden at prisen stiger og dermed tilfredsstille vore 
kunders krav. 
For at opnå dette er det nødvendigt løbende at måle outputtet fra produktionsudstyret og ud fra 
disse målinger foretage økonomiske velovervejede beslutninger om indgreb i processen. 
 
Hermed menes at afbalancere konsekvenserne af at foretage beslutninger om indgreb, når disse 
ikke er nødvendige kontra at undlade at foretage indgreb, når sådanne indgreb er nødvendige.     
Måling skal derfor foretages så tæt på produktionsprocessen som muligt, så vi ikke undlader at 
foretage indgreb og dermed kommer til at producere utilfredsstillende emner. Sådanne 
utilfredsstillende emner vil uvægerligt fremkomme, hvis ikke der foretages målinger, da alle 
processer er dynamiske, og deres mål vil ændres over tid.   
 
Dermed kommer fokus også på, hvad der menes med utilfredsstillende emner. Her skal det forstås 
på den måde, at det er emner, hvor en eller flere af de vigtige egenskaber ikke overholder de 
funktionelle eller produktionsvigtige krav således, som de er angivet i produktionsgrundlaget.  
Måleprocessen skal derfor give værdier, der korrelerer med funktionskravene, og som betyder 
overholdelse af tolerancen på tegningen under hensyntagen til usikkerheder og forskydninger af 
værdien fra en så forenklet måleproces som mulig. 
 
Når der løbende foretages målinger, kommer betydningen af enkeltværdiernes fordelingstype også i 
spil. Måleværdier kan beskrives gennem en forudsigeligstatistisk fordelingsmodel, og et eventuelt 
antal emner uden for tolerancerne kan estimeres ud fra denne fordelingsmodel, ligesom et 
kvalitetstal i form af et kapabilitetsindeks kan beregnes. Processens performance må og skal 
monitoreres. Så der kan tages fornuftige beslutninger om gennemførelse af nødvendige justeringer 
og forbedringer. 
 
Temadagen har til formål at belyse de ovenfor nævnte problemstillinger. 
 

Torsdag den 30. oktober 2014 
Vissenbjerg Storkro 

                                                      Søndersøvej 30
5492 Vissenbjerg 

 
 
Send venligst din tilmelding på e-mail industriel@maaleteknik.dk senest mandag den 27.oktober 
2014. 
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Temadagen behandler  
      de problemer som opstår, når du skal 

foretage målinger i direkte forbindelse med 
fremstillingsprocessen 

 
og Temadagen præsenterer 

 et projekt med deltagelse af Danmarks 
Tekniske Universitet, Metrologic og LEGO, 
som har til formål at reducere 
måleusikkerheden i produktionsmiljøet 

 
Introduktion til måling. 
Hvilke specifikationer ligger til grund for 
målingerne? Er funktionen af emnet beskrevet 
tilstrækkelig entydigt på den aktuelle tegning? Hvis 
der er usikkerhed på specifikationerne, så hjælper 
det ikke, at målemetoderne har en lille usikkerhed. 
Specifikationsoperatoren er resultatet af den kom-
plette fortolkning af GPS specifikationerne således, 
som de er angivet på tegningerne. De kan være 
ufuldstændige og kan derved forårsage specifika-
tionsusikkerhed. En verifikationsoperator er den 
metrologiske simulering af en specifikationsoperator 
og dermed basis for måleprocessen. Den er ikke 
nødvendigvis perfekt, hvilket også giver en 
usikkerhed på målingen. Hør på temadagen, 
hvilken indflydelse det har på målingen i 
produktionen. 

 
Hvad skal der måles på? Hvilke fordelingstyper 
følger måleresultaterne?. Hvor stor er usikker-
heden? Er der en systematisk forskydning af 
resultaterne? Øver emnernes formfejl indflydelse på 
resultaterne? 
Standarderne ISO 17450-1, ISO 17450-2, ISO 
17450-3, ISO 8015 hjælper dig lidt på vej. 
 
Hvordan finder du nogle simplificerede men 
tilstrækkelige målemetoder? Standarderne  

 ISO 14460-2 
 ISO 17450-2  

kan måske inspirere dig.  
De geometriske fejl fra de emner, der blev brugt til 
kvalificering, skal ”bestå” - ellers skal der laves en 
ny kvalificering. 
 
Materialevalgets og produktionsmetoders 
indflydelse. 
Udgangspunktet for fastlæggelse af materialer og 
processers indflydelse på målingens usikkerhed er 
analysemålinger foretaget for eksempel på en 
CMM.  
Ud fra disse analysemålinger vælges da en mere 
simpel og hurtig målemetode. Resultatet af de to 
målemetoder sammenlignes, og forskellene i måle-
usikkerhed og systematisk visningsafvigelse fast-

lægges. Herefter kan den mere simple målemetode 
efterfølgende benyttes under produktionen af 
emnerne. Man skal være opmærksom på, at hvis 
der foretages et skift af en parameter (materiale, 
proces, maskine m.m.), så er der risiko for at 
”resultatet” flytter sig, og den valgte ”simplificerede” 
måleproces dermed giver forkerte resultater. Hør 
om erfaringer med brugen af ”simplificerede” 
måleprocesser. 
 
Hvilke faktorer er de primære influensfaktorer 
på målinger i produktionen? 
Det er en kendt sag, at man ikke kan undgå at måle 
forkert, når man foretager en måling. Spørgsmålet 
er kun, hvor meget man måler forkert. Det vil altid 
være en blanding af kendte og ukendte 
influensfaktorer, som øver indflydelse på målingen. 
DS/ISO 14253-2 angiver en række grupper af 
usikkerheds-komponenter, som kan øve indflydelse 
på målingen. 
 

  
Temadagen beskriver et antal af de herover viste 
grupper af influensfaktorer og giver eksempler på, 
hvorledes man kan modellere matematiske formler, 
som tager højde for nogle af komponenterne.  
 
Præsentation af projekt ACCURATE 
MANUFACTURE. 
Projektet tager sigte på at udvikle en forbedret 
målemetode via ny design af måleudstyr som et 
instrument til at opnå stor nøjagtighed og 
sporbarhed i forbindelse med geometriske målinger 
direkte i forbindelse med eller efter afslutningen af 
produktionsprocessen.  
Hvor konventionelle præcisionsmåleprocesser tager 
udgangspunkt i kostbart udstyr, styret miljø og lang 
måletid, så har projektet fokus på muligheden af at 
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integrere billigere målemetoder af stor nøjagtighed i 
fremstillingsprocesserne. Specielt fokuserer 
projektet på produktionsprocesser, der frembringer 
emner med lille dimensionsstabilitet, som for 
eksempel plastemner, der typisk er under 
indflydelse af eftersvind og lille temperaturstabilitet. 
 
Projektet indeholder også brugen af dataopsam-
lingssoftware til brug ved statistisk processtyring og 
efterfølgende kapabilitetsanalyser. Det udviklede 
måleudstyr forventes at reducere omkostningerne 
og tidsforbruget i produktionen via: 

 Pålidelige sporbare målinger direkte i 
produktionsmiljøet 

 Brug af SPC og vurdering af kapabilitets-
indekserne 

 Hurtig optimering af procesparametre  
 
Matematisk modellering til kompensation for 
forskellige influensfaktorer 
 

 
 
Formålet med dette projekt (Accurate 
Manufacturing) er at udvikle matematiske modeller, 
der kan kompensere for forskellige faktorer i 
produktionen, som påvirker de endelige 
dimensioner af de færdige produkter. 
Ideen er allerede i produktionen at måle tempera-
turer, tryk og dimensioner og ved hjælp af viden om 
materialeparametre at bruge termomekaniske finite 
element beregninger, som kan forudsige, hvordan 
emnet vil se ud ved referencetilstanden, hvor 
kravene til dimensionerne kendes (se figuren). 
Disse modeller kan herefter bruges til at korrigere 
for systematiske fejl i produktionen og danne 
grundlag for mere systematiske analyser af 
måleusikkerhed. 
 
Produktionsmålinger - den tidlige vurdering af 
emnets kvalitet.  
Produktionsmålinger giver et langt bedre grundlag 
for styring af produktionsprocessen således, at en 
efterfølgende partikontrol kan undgås. Hvis dette 
skal kunne opnås, så er en systematisk dataop-
samling tvingende nødvendig. Det betyder, at alle 
måleresultater skal gemmes.  
 

”Fjern QA” og gør din indsats up front”. 
Det vil altid være forbundet med større 
omkostninger at foretage slutkontrol eller anden 
form for kvalitetssikring via målinger lang tid efter, 
at produktionen er afsluttet. Der er ingen mulighed 
for at korrigere resultaterne. Hvis vi derimod kan 
måle tilstrækkelig nøjagtigt i forbindelse med selve 
produktionsprocessen, så kan vi spare 
slutkontrollen og de tilhørende 
stikprøveinspektioner.  
Desuden er det fra kundeside et gennemgående 
krav i dagens kvalitetsstyring, at der skal beregnes 
kvalitetsnøgletal i form af kapabilitetsindekser. En 
sådan beregning er ikke mulig uden opsamling af 
måledata direkte i forbindelse med produktions-
processen. Slutinspektion giver ikke den samme 
mulighed for beregning af indekser. 
 
Princippet i den indre og ydre styringssløjfe:

 
Den eneste, effektive måde til at fastlægge behovet 
for procesforbedringer og konstatere, om disse har 
givet anledning til de ønskede forbedringer er: 

 Tilstrækkelig nøjagtig måleproces 
 Målinger gennemført så tæt på 

fremstillingsprocessen som muligt 
 Løbende opsamling af måledata 
 Analyse af resultaterne 
 Beregning af kapabilitet 

Hvis måleprocesserne ikke er tilstrækkelig 
nøjagtige, vil resultatet af beregningerne være 
behæftet med en for stor usikkerhed på indekserne 
med deraf følgende risiko for økonomiske tab. 
 
Vi kan da ikke foretage pålidelige analyser og heller 
ikke fastlægge resultaterne af procesforbedringer.     
Hvad forventer vi så at få ud af alle vores 
anstrengelser med nyt måleudstyr og brug af 
statistiske metoder? 
 
Temadagen forsøger at give svar på dette relevante 
spørgsmål.   
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    FVM Temadag  
 Den 30. oktober 2014 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen. 
 Dirigent Erik Larsen, IPU  
 
09.40  Hvad skal der måles på – 

Specifikationsoperator/Verifikationsoperator.  
 Per Bennich, PB Metrology Consulting 
 
10.30 Kaffepause 
 
11.00 Brug af forenklede måleprocesser til proces-

styring. De 5 M-er og deres indflydelse på 
måleresultaterne.  

 Dan Petersen, Grundfos A/S 
 
11.30 Hvordan udvikles og bruges målefiksturer i 

moderne produktion? 
 Joakim Karlsson, Marposs Sverige  
 
 

 
 
 
 
 
 
12.15   Frokost  
 
13.40 Accurate Manufacturing – projekt til reduktion af 

måleusikkerheden under produktionsforhold. 
 Leonardo De Chiffre, DTU Mekanik 
 
14.15 Matematisk modellering til kompensation for 

forskellige influensfaktorer. 
 Jesper Hattel, DTU Mekanik 
 
14.45  Kaffepause  
 
15.15 Brug af måledata til statistisk processtyring SPC.  
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
16.00 Forventninger til Accurate Manufacturing. 
 Lego  
 
16.15  Afslutning 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 27.oktober 2014)   
Målinger i produktionsmiljø  
 
Konferenceafgifterne  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2050 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet p fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen. 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  
 
1. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
2. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
3. Navn: ___________________________             Titel:___________________________ 
 
Firma: ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
P.nr/By: ____________________________________________ 
 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) –  
Vejledning i anvendelse”, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
performance, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Bemærk at vi netop har færdiggjort en ny, udvidet udgave af GPS lommebogen. Pris 100,- kr. + moms 
Hvis du deltager i Temadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


