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Nye FVM kalibreringsinstruktioner
 
Det er nu 25 år siden, at de første FVM kalibreringsinstr
resultatet af et samarbejde mellem FVM, Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske 
Universitet med støtte fra det, som dengang hed ”Metrologifonden”.
Der er siden kommet flere filosofier omkring det
måleudstyr. Der er som bekendt 
standarder, som på flere punkter bryder med de ideer, som var grundlag for vores gamle 
instruktioner. Det betyder, at der i dag er
ændrede metoder til at kalibrere udstyrenes
baggrund, at FVM nu langt om længe har igangsat en opdatering af de gamle 
instruktioner. 
  
De gamle instruktioner blev udviklet fortrinsvis på grund af fremkomsten af ISO 9000 
serien med deres krav til kalibrering 
De mange detaljerede krav i disse 
kalibreringen som en af de grundlæggende kvalitetsaktiviteter i forbindelse med en 
certificering af virksomheden i 
Bemærk også at dengang var 
kalibrering og måling ikke et 
standarder.    

Synspunkterne omkring 
indholdet i ISO 9001 er blevet moderniseret
indarbejdet i de nyere udgaver af standarden.
til kalibrering i DS/ ISO 9
til det måletekniske system
kalibreringsopgaverne til en eller fle
kalibrere udstyrene. Det er blandt 
ikke selv mener sig i stand til at fortolke kravene i både de gamle og nye standarder. Da 
er det bekvemt at sende udstyrene til ekstern kalibrering.

Torsdag 

 

Send venligst din tilmelding pr. brev eller 
mandag den 28. september
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Nye FVM kalibreringsinstruktioner

Det er nu 25 år siden, at de første FVM kalibreringsinstruktioner blev udgivet. De var
af et samarbejde mellem FVM, Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske 

Universitet med støtte fra det, som dengang hed ”Metrologifonden”. 
et flere filosofier omkring det at kalibrere og kalibrering af vores 

måleudstyr. Der er som bekendt også langt om længe udkommet et antal ISO 
standarder, som på flere punkter bryder med de ideer, som var grundlag for vores gamle 

et betyder, at der i dag er andre krav til udstyrene og dermed også
ændrede metoder til at kalibrere udstyrenes måletekniske egenskaber.
baggrund, at FVM nu langt om længe har igangsat en opdatering af de gamle 

De gamle instruktioner blev udviklet fortrinsvis på grund af fremkomsten af ISO 9000 
serien med deres krav til kalibrering af alt ”kvalitetsgivende” måleudstyr i virksomheden. 
De mange detaljerede krav i disse standarder betød, at auditorer og virksomhederne så 
kalibreringen som en af de grundlæggende kvalitetsaktiviteter i forbindelse med en 
certificering af virksomheden i overensstemmelse med for eksempel 

dengang var fastlæggelse af måleusikkerheden i forbindelse med 
ikke et ufravigeligt krav. Det er først kommet til i de efterfølgende 

Synspunkterne omkring kalibrering er løbende blevet ændret efterhånden, ligesom 
indholdet i ISO 9001 er blevet moderniseret, og erfaringerne fra praksis er blevet 

i de nyere udgaver af standarden. Vi har noteres os, at p
i DS/ ISO 9001 med den supplerende standard DS/ISO 10012

til det måletekniske system, så har mange virksomheder valgt at outsource 
kalibreringsopgaverne til en eller flere eksterne samarbejdspartnere

Det er blandt andet sket ud fra det synspunkt, at virksomhederne 
ikke selv mener sig i stand til at fortolke kravene i både de gamle og nye standarder. Da 
er det bekvemt at sende udstyrene til ekstern kalibrering. 

Torsdag den 1. oktober 2015 
Hotel Koldingfjord 

Fjordvej 154 
6000 Kolding 

enligst din tilmelding pr. brev eller på e-mail industriel@maaleteknik.dk senest 
september 2015 til: 

 

    

Nye FVM kalibreringsinstruktioner 
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Her finder du en beskrivelse af 
 

Nye instruktioner 
FVM har længe haft til hensigt at udarbejde et 
nyt sæt af instruktioner i stedet for dem, som 
indtil nu har været gældende.   
   
Årsagen hertil er som bekendt fremkomsten af 
ISO standarder for diverse geometriske 
måleudstyr samt erkendelsen af, at det er de 
enkelte, aktuelle, måletekniske egenskaber, som 
skal kalibreres. 
 
Vi er nu langt om længe kommet i gang med at 
ny-udvikle eller opdatere de gamle 
kalibreringsinstruktioner. Hvordan 
taget kunne komme i gang med det store 
arbejde, det er at udvikle/omskrive et nyt sæt a
instruktioner, er noget, som vi har forsøgt flere 
forskellige løsninger på. Ny lykkes det endelig
 
Indledende afsnit 
De gamle instruktioner havde et indled
afsnit, der forklarede baggrunden for, hvorfor 
man kalibrerer og for brugen af instruktionerne.
Dette afsnit vil blive opdateret, når hovedparten 
af de nye instruktioner er udkommet. Vi har 
valgt at prioritere udviklingen af instru
før revisionen af denne del af FVM´s
kalibreringsinstruktioner. 
 
Indhold 
De nye kalibreringsinstruktioner består som 
tidligere af en forklaringsdel, der
aktuelle udstyr og de metoder, som i dag 
anbefales anvendt i forbindelse med kalibre
ringen. I det omfang, der er kommet ISO 
standarder, er anbefalingerne til
de enkelte måletekniske egen
fulgt. 
 
Vi har valgt kun at udvikle en generel instruktion 
for udstyrene for hver af de forskellige 
kalibreringsmetoder og dermed ik
udvikle en såkaldt ”checkkalibrering”.  
     
Hvorfor kalibrerer vi? 
Vi kalibrerer vores måleudstyr først og fremmest 
for at sikre, at alle de målinger, 
virksomheden, er sporbare til de internationale 
definitioner på den pågældende enhed. 
er det samtidig en opgave i forbindelse med 
kalibreringen, at de aktuelle måletekniske 
egenskaber kendes og udstyrenes visnings
afvigelser ikke overstiger de værdier (MPE), som 
virksomheden har vedtaget som gældende for 
deres udstyr. 
 
Vi skal derfor opbygge et kalibreringssystem 
med angivne krav til de forskellige måleudstyr
samt et kalibreringshierarki, som beskriver

eskrivelse af baggrunden for og indholdet i den næste 

FVM har længe haft til hensigt at udarbejde et 
nyt sæt af instruktioner i stedet for dem, som 

Årsagen hertil er som bekendt fremkomsten af 
for diverse geometriske 

måleudstyr samt erkendelsen af, at det er de 
måletekniske egenskaber, som 

langt om længe kommet i gang med at 
udvikle eller opdatere de gamle 

vordan FVM i det hele 
kunne komme i gang med det store 

arbejde, det er at udvikle/omskrive et nyt sæt af 
i har forsøgt flere 

Ny lykkes det endelig. 

havde et indledende 
afsnit, der forklarede baggrunden for, hvorfor 
man kalibrerer og for brugen af instruktionerne. 
Dette afsnit vil blive opdateret, når hovedparten 
af de nye instruktioner er udkommet. Vi har 
valgt at prioritere udviklingen af instruktionerne 

del af FVM´s nye sæt af 

De nye kalibreringsinstruktioner består som 
der beskriver det 

aktuelle udstyr og de metoder, som i dag 
anbefales anvendt i forbindelse med kalibre-
ringen. I det omfang, der er kommet ISO 

til kalibrering af 
de enkelte måletekniske egenskaber blevet 

at udvikle en generel instruktion 
for hver af de forskellige 

og dermed ikke mere at 
heckkalibrering”.   

først og fremmest 
 der foretages i 

er sporbare til de internationale 
definitioner på den pågældende enhed. Desuden 
er det samtidig en opgave i forbindelse med 
kalibreringen, at de aktuelle måletekniske 
egenskaber kendes og udstyrenes visnings-
afvigelser ikke overstiger de værdier (MPE), som 
virksomheden har vedtaget som gældende for 

Vi skal derfor opbygge et kalibreringssystem 
angivne krav til de forskellige måleudstyr 

kalibreringshierarki, som beskriver, 

hvorledes denne sporbarhed tilvejebringes.
 
For at kunne dokumentere sporbarhed 
kalibreringerne i hvert led i 
være udført i henhold til dokumenterede og 
generelt anerkendte måleprocedurer
kalibreringsinstruktioner. 
nye instruktioner kommer ind i billedet.
Kalibreringerne skal naturligvis også 
med regelmæssige intervaller, hvor længden af 
disse skal afhænge af den nødvendige 
nøjagtighed, brugsfrekvensen, brugsmåden, og 
udstyrets stabilitet. 
 
Krav til måleudstyrenes egenskaber 
Der vil i kalibreringsinformationen 
hvilke måletekniske egenskaber
kalibreres samt et eksempel på, hvad de typiske 
tilhørende MPE-værdier kan være. Disse værdier 
vil enten tage udgangspun
producentoplysninger. De
at virksomheden ikke bør 
MPE-værdierne end det, som er nødvendigt for 
at sikre passende og økonomisk forsvarlige 
måleusikkerheder. 
 
Hvad er en kalibreringsinstruktion?
Grundlaget for kalibreringerne er
fremgår af det foranstående, en tilpas detaljeret  
beskrivelse af den metode eller de metoder, som 
skal benyttes for at kalibrer
måletekniske egenskaber. 

 

dholdet i den næste FVM temadag. 

nne sporbarhed tilvejebringes.  

For at kunne dokumentere sporbarhed skal 
i hvert led i sporbarhedskæden 

være udført i henhold til dokumenterede og 
måleprocedurer i form af 

 Det er her, at FVM´s 
nye instruktioner kommer ind i billedet. 

naturligvis også gentages 
med regelmæssige intervaller, hvor længden af 
disse skal afhænge af den nødvendige 
nøjagtighed, brugsfrekvensen, brugsmåden, og 

rav til måleudstyrenes egenskaber  
Der vil i kalibreringsinformationen være angivet, 

måletekniske egenskaber der skal /bør 
kalibreres samt et eksempel på, hvad de typiske 

værdier kan være. Disse værdier 
vil enten tage udgangspunkt i DIN normer eller 

et skal her bemærkes, 
bør stille større krav til 

værdierne end det, som er nødvendigt for 
at sikre passende og økonomisk forsvarlige 

kalibreringsinstruktion? 
Grundlaget for kalibreringerne er, som det 
fremgår af det foranstående, en tilpas detaljeret   

metode eller de metoder, som 
kalibrere en eller flere 
.  
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En kalibreringsinstruktion er 
vejledning i kalibrering af en eller flere 
egenskaber i et måleudstyr. Instruktionen 
gøre det muligt for en person med måleteknisk 
erfaring at kunne kalibrere de måletekniske 
egenskaber i et givent udstyr og få det samme 
resultat, som en anden tilsvarende person vil få 
ved at benytte samme instruktion. Dette 
naturligvis under hensyntagen til den altid 
forekommende måleusikkerhed. 
 

Hvordan vælger man, hvad de
nødvendigt at kalibrere?  
Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt 
efterfølgende at kalibrere alle de metrologiske 
egenskaber, der er specificeret 
instruktioner. Det har vist sig som regel at være 
overflødigt og dermed forbundet med 
unødvendige omkostninger at for
såkaldt ”Global” kalibrering. Vi skal naturligvis 
kun kalibrere de egenskaber, som har betydning 
for størrelsen af den usikkerhed, der er aktuelle 
ved brugen af udstyret i virksomheden. 
Kalibreringsinformationen er blandt andet tænkt 
som et informationsdokument, som vejleder i 
valg af egenskaber. 
 
 
Usikkerhedsbudgettet.  
Bestemmelse af usikkerheden er en uundværlig 
del af dokumentationen for overensstemmelse 
med kravene og specifikationerne. Det gælder 
kravene til produkterne, og det gælder kravene 
til det enkelte udstyr (de såkaldte MPE
Hvis du også skal dokumentere spo
måleresultaterne, er usikkerheden et helt 
uundværligt element.  
 
Bemærk: Uden usikkerhedsangivelse ingen 
sporbarhed.   
 
FVM har beskrevet eksempler på
budgetter for kalibreringen af de vigtigste 
måletekniske egenskaber. Den eneste måde 
optimalt økonomisk at fastlægge kalibrerings
omfanget og metoden på er kravet til de 
aktuelle målingers usikkerhed. Kan vi leve med 
relativt store usikkerheder, så investerer vi 
selvfølgelig ikke de store summer i 
kalibreringerne. 
 
Kalibreringsøvelse. 
Det er altid let at pege på naboen og samtidig 
komme med kommentaren ”hvor svært kan det 
dog være? ”, men hvad sker der
på dig selv? 
På temadagen får du mulighed for selv at finde 
ud af, hvor svært det kan være, og hvor lidt der 
skal til, for at billedet og opfattelsen 
kalibreringssituationen bliver noget mere 
mudret, og hvor nuancerne bliver klare og du 

er en praktisk 
vejledning i kalibrering af en eller flere 

Instruktionen skal 
person med måleteknisk 

kalibrere de måletekniske 
egenskaber i et givent udstyr og få det samme 

sultat, som en anden tilsvarende person vil få 
ved at benytte samme instruktion. Dette 
naturligvis under hensyntagen til den altid 

hvad der er 

Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt 
efterfølgende at kalibrere alle de metrologiske 
egenskaber, der er specificeret i FVM’s nye 

Det har vist sig som regel at være 
overflødigt og dermed forbundet med 
unødvendige omkostninger at foretage en 
såkaldt ”Global” kalibrering. Vi skal naturligvis 
kun kalibrere de egenskaber, som har betydning 
for størrelsen af den usikkerhed, der er aktuelle 
ved brugen af udstyret i virksomheden. 
Kalibreringsinformationen er blandt andet tænkt 

ationsdokument, som vejleder i 

Bestemmelse af usikkerheden er en uundværlig 
overensstemmelse 

med kravene og specifikationerne. Det gælder 
kravene til produkterne, og det gælder kravene 
til det enkelte udstyr (de såkaldte MPE-værdier).  
Hvis du også skal dokumentere sporbarhed på 

er usikkerheden et helt 

Uden usikkerhedsangivelse ingen 

FVM har beskrevet eksempler på usikkerheds-
af de vigtigste 

Den eneste måde 
lægge kalibrerings-

er kravet til de 
aktuelle målingers usikkerhed. Kan vi leve med 
relativt store usikkerheder, så investerer vi 
selvfølgelig ikke de store summer i 

naboen og samtidig 
med kommentaren ”hvor svært kan det 

, men hvad sker der, når du peger 

På temadagen får du mulighed for selv at finde 
hvor svært det kan være, og hvor lidt der 

for at billedet og opfattelsen af 
kalibreringssituationen bliver noget mere 

og hvor nuancerne bliver klare og du 

måske ligefrem har lyst til at fi
bredere definition. 
Hvor god er du selv til at måle? Kan du 
dine målinger? Hvor gode og dygtige er alle de 
øvrige temadagsdeltagere til de selvsamme 
opmålinger? 
Vi har taget en samling håndmåleudstyr med, 
digitalt som analogt samt med og uden 
dataopsamling. Du skal ved en række 
opmålinger ved tre forskellige måleøer give dit 
bud på, hvad målene er på en række emner
vil sammenligne resultater og se på afvigelser. 
Samtidig bliver du klar til øvelsen senere på 
dagen, hvor du skal opmåle produktions emne
og se på usikkerhedsbudgetter.
 

Oversigt over øvelserne. 
 
Priser på instruktionerne
 
Vi har nu færdiggjort følgende instruktioner:
Skydelære, Mikrometerskrue
Induktiv tast, Analogt måleur, 
 
FVM har vedtaget følgende priser for 
instruktionerne: 

• 1 stk. 400 kr. + moms
• 1 stk med 2 forskellige kalibreringsmetoder 

500 kr. + moms. 
• 5 stk. 1.500 kr. + moms 
• Priserne gælder for både den danske og den 

engelske udgave.  
Det vil sige, at 1 stk. dansk
koster 2 x 400 kr + moms. 5 danske og 5 
engelske koster 2 x 1.500 kr = 3.000 + 
moms. 

Der vil desuden udkomme
vejledningsdokumenter for eksempel i form af 
oversigt over diverse benyttede forkortelse
formler med relation til instruktionerne.  Der vil 
ligeledes løbende udkomme
oversigt over danske og ISO standarder, som er 
aktuelle og gældende.   

FVM håber, at fremkomsten af et nyt sæt FVM 
kalibreringsinstruktioner kan inspirere virksom
hederne til enten at foretage en bedre vurdering 
af de leverede, eksterne certifikater eller til selv 
at foretage kalibreringerne internt.

måske ligefrem har lyst til at finde en langt 

du selv til at måle? Kan du repetere 
målinger? Hvor gode og dygtige er alle de 

ge temadagsdeltagere til de selvsamme 

Vi har taget en samling håndmåleudstyr med, 
digitalt som analogt samt med og uden 
dataopsamling. Du skal ved en række 
opmålinger ved tre forskellige måleøer give dit 
bud på, hvad målene er på en række emner. Vi 
vil sammenligne resultater og se på afvigelser. 
Samtidig bliver du klar til øvelsen senere på 
dagen, hvor du skal opmåle produktions emner 
og se på usikkerhedsbudgetter. 

Priser på instruktionerne 

ende instruktioner: 
Skydelære, Mikrometerskrue 

nalogt måleur, Digitalt måleur. 

FVM har vedtaget følgende priser for 

1 stk. 400 kr. + moms. 
1 stk med 2 forskellige kalibreringsmetoder 

5 stk. 1.500 kr. + moms (en metode). 
gælder for både den danske og den 

Det vil sige, at 1 stk. dansk og 1 stk. engelsk 
koster 2 x 400 kr + moms. 5 danske og 5 
engelske koster 2 x 1.500 kr = 3.000 + 

udkomme en række forskellige 
for eksempel i form af 

oversigt over diverse benyttede forkortelser og 
formler med relation til instruktionerne.  Der vil 
ligeledes løbende udkomme en opdateret 

igt over danske og ISO standarder, som er 

FVM håber, at fremkomsten af et nyt sæt FVM 
kalibreringsinstruktioner kan inspirere virksom-
hederne til enten at foretage en bedre vurdering 

eksterne certifikater eller til selv 
age kalibreringerne internt. 
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               FVM Temadag  
 Den 1. oktober 2015 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadage
 Dirigent Jørgen Meinertz, Metrologic
 
09.40    Hvorfor kalibrerer vi? 
 Jesper Kolding, FVM 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Præsentation af de foreløbig 5 nye FVM 

kalibreringsinstruktioner   
 Jørgen Meinertz, Metrologic 
 
11.45    Frokost 
  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 
Nye FVM Kalibreringsinstruktioner 
 
Konferenceafgifter  udgør:  
Ikke medlemmer      
Medlemmer:         Deltager nr. 1
      Deltager nr. 2, 3 og flere   
Studerende og pensionister  
  

Konferenceafgift          ialt kr: ___________
 

Beløbet vil blive opkrævet pD fremsendt faktura, der bedes
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag: 
 
1. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
2. Navn: ___________________________          
 
3. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
Firma: ___________________________       Adresse:_________________________
 
E-Mail: ___________________________________________
 
P.nr/By: __________________________________________
 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS
GPS á kr. 100,- plus moms og forsendelse. 
Jeg ønsker at købe            
performance, á kr. 395,- plus moms og forsendelse. 
Hvis du deltager i temadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger.

emadagen 
Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 

Præsentation af de foreløbig 5 nye FVM 

 ApS 

 
 
 
 
 
 
12.50 Kalibreringscases - gru
 Ved FVM’s bestyrelse
 
13.45 Måleusikkerhed 
 Tom Johansen, Lego 
 
14.25 Måleusikkerhedscase 

(foredragsholderne)
 
15.15 Kaffepause incl. dataopsamling
 
15.45    Hvad lærte vi af de to cases?
 
16.30  Afslutning på temadagen
 

Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 28.09.2015 på industriel@maaleteknik.dk) 

     
     Kr. 2050 + moms 

Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  

    Kr. 1000 + moms   

Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________

fremsendt faktura, der bedes betalt inden temadagen. 

Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  

___________________________             Titel:_________________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________       Adresse:_________________________

Mail: ___________________________________________________________________

____________________________________________ 

eksemplarer af GPS-Lommebogen i den nye 2 udgave 
plus moms og forsendelse.  

  eksemplarer af bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
plus moms og forsendelse.  

emadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger.

gruppearbejde 
bestyrelse   

Tom Johansen, Lego System A/S 

Måleusikkerhedscase – udstyr + emne 
oredragsholderne)  

Kaffepause incl. dataopsamling 

Hvad lærte vi af de to cases? 

på temadagen 

   

mer:____________ 

 

___________________________             Titel:___________________________ 

Titel:___________________________ 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________       Adresse:_____________________________ 

________________________ 

i den nye 2 udgave  –  

, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 

emadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


