
 
 

 

Nyt FVM Initiativ 

FVM tilbyder nu kurser i måleteknik i forbindelse med 3 Koordinat målemaskiner i samarbejde med Zeiss  

Danmark og Metrologic. Kurserne afholdes primært i de nævnte virksomheder på det udstyr, som fore-

findes her. Det er værd at bemærke, at hele undervisningen er uafhængig af de enkelte udstyrsfabrikater. 

FVM har fået en aftale med det tyske AUKOM undervisningssystem omkring undervisningsindholdet. 

Undervisningen består af 3 hoved moduler samt et par mindre ekstra moduler. Alt undervisningsmateriale 

er dansk og undervisningen foregår på dansk. AUKOM kurser er udbudt i 19 lande på 12 forskellige sprog. 

Til dato har mere end 20.000 personer worldvide deltaget i disse kurser, hvilket fortæller lidt om kurset 

kvalitet. AUKOM-seminarerne giver et solidt fundament og forståelse for anvendelsen af 

målemaskiner og giver mulighed for at reducere tid og omkostninger gennem opnåelse af globalt 

sammenlignelige måleresultater. Kurserne er for eksempel blevet industristandard for 

metrologiopgaver i produktionen i blandt andet Tyskland og Italien. 

Målgruppen for kurserne er måletekniske medarbejdere 

Efter bestået modul udstedes der et certifikat af AUKOM til deltageren.  

 

 

Pris for deltagelse i et modul (5 dage) er kr.  14.900,- + moms og overnatning om nødvendigt.  

Det er en forudsætning for deltagelse på modul 2, at modul 1 er bestået og for modul 3 at modul 2 er 

bestået. Der udleveres en kursusdokumentation i form af et kompendium med alle de benyttede slides. 

Tilmelding til kurserne sker via FVM’s sekretariat, der også fakturerer for deltagelsen. Det første Modul 1 

kursus afholdes 14 til 18 maj.  Det andet Modul 1 afholdes mandag den 3/9 – fredag den 7/9. 

Bemærk. Kurserne kan kun afholdes, hvis der er mindst 8 deltagere pr. kursus.   



 
 

 

Oversigt over hovedpunkter i de tre moduler  

Modul Indhold Arbejdssituation /Måleudstyr 

Modul 1 Introduktion 

Målestørrelser: længde og vinkel 

Eksempler på målestørrelser  

Enheder 

Angivelser af målte værdier 

Lovmæssigt grundlag 

Måling- Testning – Go-nogo test, Taylor's Princip 

Simpelt måle- og kontroludstyr 

Almindelig måleteknik 

Indgangsinspektion 

Målemaskine/skydelære/mikrometer 

Modul 2 Analyse af måleopgaven 

Definition af målestrategien 

Planlægning af måleprocessen 

Udførelse af målingen 

Analyser og tolkning af måleresultater 

Forberedelse af dokumentationen 

Analysemålinger 

Måling under produktionsforhold 

Målemaskine/kontrolværktøj 

Modul 3 Grundlæggende viden - Geometri 

Grundlæggende viden - Poduktionsteknologi 

Grundlæggende viden - CAD 

Punktskyer og computertomografi 

Udarbejdelse af måleprogrammer 

Digital filtrering og evaluering 

CMM overvågning 

Måleusikkerhed og måleprocessens egnethed 

Kvalitetsstyring 

Procesovervågning 

Aspekter om styring af målerum 

Styring af måleopgaver 

Vedligeholdelse af 

målemaskiner/måleudstyr 

Målemaskine/måleure/hjælpeudstyr  

 

 

 


