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Sporbarhed og 3-D koordinatmålesystemer  

Er de nye målemetoder sporbare i forhold til kravene i ISO 
9001?   

 
Overholder kvaliteten af dine målinger kravene i ISO 9001? 

 
Selv om der tilsyneladende ikke stilles de samme store krav til måleudstyr og målemetoder i den 
seneste udgave af DS EN ISO 9001, så indeholder standarden stadig principielt de samme krav til 
brugen af målinger i relation til fremstillingen af produkter og dokumentation af dem over for kunderne. 
Årsagen til, at det ikke er så tydeligt mere, hvad kravene er, at der under udarbejdelsen af den nye 
udgave er lagt vægt på, at alle former for virksomheder kan bruge den nye udgave af  standarden og 
certificeres efter den. Da det langt fra er alle, som bruger måleinstrumenter, så er standarden skrevet 
på en måde, som alle virksomheder kan forholde sig til. Det vigtigste (og næsten eneste) direkte angivne 
krav er: ”når målingers sporbarhed er et krav, så skal måleudstyr kalibreres eller verificeres”. 
 
Vi har derfor ved udarbejdelsen af denne FVM-temadag vedtaget at fokusere på verifikation af større 
måleudstyr og brug af det i produktionssammenhæng.  Dermed følger vi op på dette generelle ISO 9001 
krav og dets krav til dokumentation af sporbarheden til definitionen af meteren. Standarden beskriver 
dog, at hvis sporbarhed er et krav, skal udstyret kalibreres med fastlagte intervaller imod målenormaler 
med dokumenteret sporbarhed. Dermed skal virksomheden leve op til de samme krav til styring og 
vedligeholdelse af måleudstyret som beskrevet i de tidligere udgaver af ISO 9001 standarden.  
Vi mener, at sporbarhed er et grundlæggende krav til alle målinger, som benyttes til verifikation af 
emner, da manglende sporbarhed forøger risikoen for, at emnerne ikke kan benyttes i de konstruktioner, 
de er tiltænkt. 
 
Temadagen giver dig en unik mulighed for at blive opdateret om indholdet i de sidste nye GPS-
standarder på området 3-koordinat måleudstyr og få viden om, hvad der skal til, for at måleresultater fra 
disse nyere og mere eller mindre avancerede måleudstyr er sporbare. 
 
Hør også om, hvorfor det er så nødvendigt at sikre sporbarheden i virksomhedens målinger. Den 
umiddelbare årsag er selvfølgelig, at uden sporbarhed er målingerne, som rapporteres mellem kunde 
og leverandør, ikke sammenlignelige. Det er den umiddelbare årsag til, at vi har lagt temadagen på 
Danmarks Nationale Metrologi institut, så deltagerne kan få et større indblik i, hvad der i dag og i 
fremtiden kræves af dem fra kundeside på det måletekniske område. 
  
Deltag i denne nye FVM-temadag om sporbarhed, nye målemetoder og måleusikkerhed 
og få FVM’s Kapabilitets-bog med hjem. 
 

Torsdag den 31. januar 2019 
Dansk Institut for Fundamental Metrologi 

Kogle Alle 5 
 2970 Hørsholm 

Send venligst din tilmelding til ”industriel@maaleteknik.dk” senest mandag den 28. januar 2019.  Vi 
glæder os til at se dig i Hørsholm. 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i FVM-temadagen.

 
Krav til dit måleudstyr  i ISO 9001 standarden: 
”Når målingers sporbarhed er et krav, skal måleudstyr 
kalibreres eller verificeres: 

• Med faste intervaller eller før brug 
• Gennem brug af internationale eller nationale 

normaler 
• Hvis de ikke findes da med dokumenteret 

grundlag 
• Måleudstyret skal identificeres og status 

angives 
• Måleudstyret skal beskyttes mod justeringer, 

beskadigelse eller forringelse, som kan gøre 
målinger ugyldige. 

• Organisationen skal afgøre, om gyldigheden af 
tidligere måleresultater er påvirket, hvis 
måleudstyret har vist sig uegnet til formålet og 
iværksætte passende korrigerende 
handlinger”. 

 
Dermed er det tydeliggjort, at sporbarheden er et 
vigtigt element i virksomhedens styring af de 
måletekniske udstyr og processer.  
 
Enhvidere er der nu følgende ekstra krav: 
7.1.3  Organisationen skal fastlægge, tilvejebringe og 
opretholde den infrastruktur, der er nødvendig for 
driften af (bl.a. måletekniske) processer og for at opnå 
produkters overensstemmelse med krav. 
7.1.4  Miljøet (herunder det måletekniske miljø) skal 
være tilstrækkeligt styret for at opnå produkters 
overensstemmelse med krav. 
 
Definitionerne på vores måleenheder? 
Temadagen indledes med en orientering af DFM om 
de internationale definitioner af enhederne og 
etableringen af dem i praksis. Bemærk her også den 
kommende nye definition af kilogrammet, der netop er 
vedtaget. 
 
Baggrund for kravet om sporbarhed 
For at de enkelte emner kan passe sammen, skal 
måleresultaterne naturligvis være sammenlignelige. 
Det betyder, at resultaterne skal være konsistente og 
korrekte i overensstemmelse med de altid forekom-
mende måleusikkerheder. 
Dette opnås ved at forbinde måleresultaterne til en 
normal for den pågældende måleenhed bl.a  ved 
hjælp af måleudstyrsovervågning. En kæde af 
sammenlignende målinger er nødvendig. Det 
sammenlignes på alle niveauer med stadigt mere 
præcist måleudstyr. Dette sikrer sporbarheden af 
måleresultatet til meternormalen. 
 
Hvad forstår vi ved sporbarhed? 

• En ubrudt kæde af sammenligninger tilbage til 
en normal, der er acceptabel for begge parter 
i et aftale. 

 
• Måleusikkerheden for hvert led i sporbarheds-

kæden skal være kendt og beregnet på 
grundlag af anerkendte metoder og være 
dokumenteret således, at den samlede 
usikkerhed for hele kæden kan beregnes. 

• Kalibreringen i hvert led af kæden skal være 
udført i henhold til dokumenterede og gene-
relt anerkendte procedurer, og resultaterne 
skal ligeledes være dokumenterede. 

• De involverede laboratorier og afdelinger i 
virksomhederne  i denne kæde skal levere 
bevis for deres tekniske kompetence fx. 
gennem akkreditering. 

• Kæden af sammenligninger skal slutte ved en 
primærnormal, der realiserer SI-enheden 

• Kalibreringer skal gentages med regelmæssige 
intervaller, hvor længden af disse skal 
afhænge af den nødvendige nøjagtighed, 
brugsfrekvens, brugsmåde, og udstyrets 
stabilitet. 

 
Hvordan verificerer eller kalibrerer vi vores 3D-
koordinatmåleudstyr? 
DS EN ISO 10360 seriens standarder beskriver i form 
af 13 forskellige dele, hvorledes en verificering kan 
foretages. Det er selvfølgelig ikke et krav at følge ISO 
standarder, men da de sammen med VDI/VDA er de 
eneste internationalt anerkendte dokumenter, så er 
de ikke tl at komme udenom. 
Der er for relativ kort tid siden udkommet reviderede 
udgaver af dem. Vi refererer nogle af resultaterne fra 
ISO´s arbejdsgruppe omkring denne serie af 
standarder, og Jan Andreasen vil orientere om de 
dele, der beskriver verifikationen af CT scannerne. 
 
Multisensormaskiner 
Disse maskiner er mere eller mindre konventionelle 
CMM, der, som navnet siger, er udstyret med mere 
end et sensorsystem. Jørgen Meinertz vil fortælle om, 
hvilke sensorer der findes på markedet i relation til 
koordinatmålemaskinerne. Hvad man kan benytte i 
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dag samt,  hvordan verifikationen af nogle de vigtigste 
af dem kan foretages. Foredraget bygger fortrinsvis 
på indholdet i ISO 10360 del 7 og del 9. 
Da sensorerne ofte ikke er placeret i samme måle-
hoved, så udgør afstanden mellem dem et specielt 
problem. Hvordan og hvor ofte skal vi fastlægge 
denne afstand, og hvad betyder det for 
nøjagtigheden? 
Derfor er det først og fremmest afstanden mellem de 
taktile sensorer og den eller de optiske sensorer, der 
skal samkalibreres. Vi vil på temadagen få indblik i 
dette problem. 
 
Måleusikkerhed 
Ved enhver måling forekommer fejl af forskellig art og 
størrelse, som bevirker, at måltallet, der er resultatet 
af målingen, ikke er helt korrekt (sandt). Det betyder 
derfor, at en måling eller en kalibrering teoretisk ikke 
resulterer i et absolut tal, men derimod i et interval, 
hvori den korrekte måleusikkerhed er defineret som 
det interval, der med en valgt sandsynlighed 
indeholder den sande værdi 
 
Måleusikkerheden omfatter i almindelighed mange 
komponenter, der enten kan beregnes statistisk eller 
vurderes på grundlag af erfaringen.  
Angivelse af et sådant interval bør, som ovenfor 
nævnt, ledsages af en beskrivelse af, med hvilken 
sandsynlighed den sande værdi ligger inden for 
intervallet. Det er normalt inden for måleteknikken at 
anvende en sandsynlighed (konfidensinterval) på 
95%. 
Jens Bo Toftegaard fra Teknologisk institut vil på 
temadagen nærmere beskrive de krav og de metoder, 
som relaterer sig til måle- og kalibrerings-
usikkerheden: Bemærk at Teknologisk Institut netop 
som de første i Danmark har fået deres 3 koordinat-
målemaskiner under akkrediteringen.  
 
Nye målemetoder 
Vi er vidne til fremkomsten af mange forskellige 
målemetoder som for eksempel CT Scanning, 3D 
scanning og fotogrammetri samt software til 
evaluering. Kasper Fedde Krogh giver et indblik i flere 
af disse metoder samt fordele og mangler ved dem. 
Der pågår en løbende udvikling af disse udstyr, 
hvorfor de i dag har langt mindre måleusikkerhed end 
dengang, da de fremkom.. 
Kasper prøver at give et overblik over de typiske, 
resulterende usikkerheder i overensstemmelse med 
kravene til sporbarhed på målingerne. Bemærk igen 
her, at intet måleresultat er egnet til brug uden viden 
om den tilhørende måleusikkerhed, da vi jo så fald 
ikke har styr på sporbarheden.  
 
Automatiseret måling 
De senere år er der kommet større og større fokus i 
virksomhederne på at automatisere deres 
måleprocesser. 
Det skyldes blandt andet, at der i dag stilles krav om 
dokumentation af leverancer af emner fra 
leverandørerne, samt at tolerancerne bliver mindre og 

mindre. Det betyder i nogle tilfælde, at der skal 
foretages målinger af alle de producerede emner eller 
en stor del af dem. Her kommer forskellige former for 
automatisering til at betyde mere og mere  i 
dagligdagen, da vi jo ikke kan have et større antal 
operatører til at måle alle emner. 
 
Der er mange forskellige metoder til at automatisere 
målingerne blandt andet hjulpet frem af den mere og 
mere almindelige brug af forskellige former for 
robotter. Hvor er vi for nuværende, og hvordan ser 
fremtiden for sådanne systemer ud?  
Temadagen prøver at se ind i den nærmeste fremtid 
på dette område.    

 
 
Bemærk også, at der i vores AUKOM kurser er omtalt 
flere af de nye målemetoder således, at du ikke alene 
lærer om teorien inden for måleteknik, men også om 
brug af diverse 3-D måleudstyr og deres verifikation 
og typiske måleusikkerheder. 
 
AUKOM Kurser 
 

 
 
Husk næste AUKOM kursus: 
AUKOM GPS den 22. til 24. januar og AUKOM trin 
1 den 4. til 8. marts. 
 
Efter temadagen afholder FVM sin årlige 
generalforsamling, der finder sted umiddelbart efter 
temadagens afslutning kl 16.30. 
Du er særdeles velkommen til at møde op og deltage 
i generalforsamlingen og få indflydelse på 
foreningens fremtidige temadage og andre 
aktiviteter. 
 
Bemærk også, at FVM er flyttet til lidt større lokaler i 
Hørsholm.  
Adressen er: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm    
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  FVM temadag den 31. januar 2019 
 
 
09.15 Registrering 
 
09.45 Indledning og velkomst til temadagen 
 Dirigent Steen Ulsøe Hansen, Formand FVM  
 
10.00   Hvad er sporbarhed, hvad skal vi bruge det 

til, og hvordan overføres det i dagligdagen?  
Søren A. R. Kynde, DFM 

 
10.40 Kaffepause 
 
11.00 Probefejl i CT scanning, deres variation, 

hvordan de verificeres og hvordan de 
påvirker resultatet 

 Jens Andreassen, Novo Nordisk A/S 
 
11.40   Nye tastsystemer og verifikation af disse på 

CMM multisensormaskinerne 
 Jørgen Meinertz, Metrologic 
 
12.15    Frokost 

 
 
 
13.15 Rundvisning på DFM - Dansk Institut for 

Fundamental Metrologi 
  
14.15 Beregning af måleusikkerhed på kalibreringer 

og 3D målinger. (Brug af MPE) 
 Jens Bo Toftegaard,Teknologisk institut  
 
14.50  Kaffepause 
 
15.10   Nye målemetoder, fordele og mangler 
   Kasper Fedde Krogh, Zebicon 
  
15.35  Automatiserede 3D scanninger i 

produktionen 
   Carsten Lundø,Coloplast 
  
16.00 Afslutning på temadagen 
   
16.30 FVM´s generalforsamling     
 

  
 
Tilmeldingsblanket (sendes til industriel@maaleteknik.dk senest 28.1.2019)   
Sporbarhed og 3-D koordinatmålesystemer 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
 
1. Navn:  _________________________________             Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
2. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:    ______________________________________________________________________ 
 
3. Navn:  ___________________________                         Titel:___________________________ 
 
E-mail:   _______________________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________       Adresse:_______________________________ 
 
 
Postnr / By: ___________________________________________ 
  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af bogen, “Geometriske produktspecifikationer, á kr. 295,- plus 
moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 

Kommenterede [JG1]: Vi har vendt det internt og ser Søren 
Kynde som den bedst egnede. Hans faglige område er optisk 
3D udmåling og han er DFMs generelle formidler vedr. de 
”nye” SI enhederne. Det er også muligt at vi deler 
præsentationen i to dele og at Jan Hald eller undertegnede 
giver den ene del. 
 
Undertegnede står for rundvisningen og det ”praktiske”. 
 


