
FVM Temadag:  
Verifikation af måleudstyret. 
 
 
 

FVM TEMADAG 
Torsdag den 13. september 2012               

 
Når du har krav om at verificere dit måleudstyr, hvor meget 

skal du så kalibrere?  
   

Hvorfor skal vi styre vores måleudstyr og kalibrere dets metrologiske egenskaber? Det skal 
vi for at ”kunne tilvejebringe vidnesbyrd for, at produktets funktioner er i overensstemmelse 
med de af konstruktørerne fastsatte krav”. Udstyret skal styres, vedligeholdes, og dets 
måletekniske egenskaber skal løbende verificeres først og fremmest for at minimere risikoen 
for, at ukorrekte måleresultater giver anledning til fejlslutninger om produkternes 
funktionsevner. Det betyder, at kendskabet til de metrologiske egenskaber er nødvendig, for 
at måleusikkerheden efterfølgende kan bestemmes. 

Nye ISO standarder for geometrisk udstyr fokuserer nu på de metrologiske egenskaber! 

Langt om længe er de fleste af de planlagte nye ISO standarder for geometrisk måleudstyr 
og kalibreringen af deres metrologiske egenskaber udsendt af Dansk Standard. Disse 
standarder indeholder kravene til udstyret, men der er ingen talværdier. Dem skal du selv 
angive. 

De nye ISO standarder for geometrisk håndmåleudstyr udfordrer dermed den praksis, der 
igennem de sidste mange år har været gældende i Danmark. På grund af det bastante krav i 
DS/ ISO 9001 med fortolkningsstandarden DS/ISO 10012 har mange virksomheder valgt at 
outsource kalibreringsopgaverne til en eller flere eksterne samarbejdspartnere i stedet for 
selv at kalibrere. Disse eksterne leverandører af kalibrering har i vid udstrækning interesse i 
at ”standardisere” kalibreringsopgaverne og godkendelseskravene for bl.a. at sikre en 
ensartet arbejdsgang og rapportering således, som DANAK kræver dette. Har man derfor 
valgt at outsource kalibreringsopgaverne, vil det leverede certifikat som regel være resultatet 
af den pakkeløsning, som den eksterne samarbejdspartner har på hylden.  Det betyder, at 
man i mange tilfælde ikke kan bruge resultatet af kalibreringen, da det ikke er sikkert, at det 
leverede certifikat indeholder de oplysninger, som den aktuelle måleopgave kræver.     

Kalibreringscertifikatet er resultatdokumentet for en kalibrering af en eller flere egenskaber 
på et måleudstyr. Den ansvarlige for virksomhedens måleteknik har en væsentlig opgave i 
proaktivt at sikre, at dataene fra kalibreringscertifikaterne bliver brugt aktivt – og ikke blot 
bliver arkiveret som passiv viden. Kalibreringsresultaterne skal sammenlignes med de af 
virksomheden fastsatte MPE-værdier (maksimale tilladelige afvigelser) før de kan tages i 
brug igen. 

Torsdag den 13. September 2012 
Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2 5800 Nyborg 
 
Send venligst din tilmelding pr. brev, på e-mail industriel@maaleteknik.dk eller på fax 4557 0435 
senest mandag den 
10.spetember 2012 til: 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i den næste FVM temadag. 
 

”Metrologi og metrologisk kompetence er en central 
del af den grundlæggende tekniske infrastruktur i et 
videnbaseret samfund. Det anslås at omkring 6% af 
samfundsøkonomien anvendes på målinger - 
målinger der anvendes til kvalificering og optimering 
af produkter og processer, specifikation og afregning 
af varer, afgifter og skatter og til information om 
helbred og sikkerhed.” 
Udtalelsen kommer fra Dansk Institut for 
Fundamental Metrologi. 
 
Det betyder, at der bruger mere end 50 milliarder 
kroner om året på måling og kalibrering, hvor 
kalibrering skønsmæssigt tegner sig på et par 
milliarder. 
 
Får vi nok ud af disse penge eller kan vi i 
virksomheden måske spare nogle af dem? 
 
Temadagen søger at behandle dette spørgsmål 
ud fra FVM´s holdning til måling og kalibrering. 
  
 
Krav til måleudstyrenes egenskaber  
Vi skal naturligvis kalibrere forskellige metrologiske 
egenskaber i de måleudstyr, vi benytter til verifikation 
af produkternes karakteristika. 
 
De måletekniske egenskaber og de maksimalt 
tilladelige værdier for disse egenskaber skal styres, 
så at målingerne kan ”gennemføres på en måde, der 
er i overensstemmelse med kravene til overvågning 
og måling”.  
Kravene til en sådan styring er først og fremmest 
formuleret i en række forskellige kvalitetssty-
ringsstandarder som f.eks. ISO 9001, ISO TS 16949 
samt ISO 13485.  
 
Hvilke udfordringer stiller disse krav til 
virksomheden, så der ikke bruges flere penge på 
disse aktiviteter end nødvendigt? 
 
Udgangspunktet for imødegåelse af disse 
udfordringer er fastlæggelsen af produktegen-
skaber, der bygger på de funktioner, som brugen af 
produktet kræver. Det er af afgørende betydning 
(også økonomisk), at der kun fokuseres på de funk-
tionskritiske egenskaber, samt at specifikationerne 
afspejler de tilladelige variationer i disse egenskaber. 
Brugen af GPS metoderne til specificeringen har vist 
sig at give det mest optimale økonomiske resultat. 
Specifikationerne danner dermed det grundlag, som 
resten af systemet tager udgangspunkt i.     
 
 

Nye og allerede kendte ISO standarder og andre 
normer til bestemmelse af måleusikkerheden. 
 
De store internationale virksomheder har større og 
større fokus på den måleusikkerhed, som 
forekommer i forbindelse med godkendelse af 
produkter og emner. Det har vist sig, at hvis 
virksomheden ikke har styr på usikkerheden, så 
belaster det både denne og kunderne med 
unødvendige ekstraudgifter. Det er derfor en naturlig 
del af de krav som stilles, at måleusikkerheden er 
kendt og står i passende forhold til godken-
delseskravene. 
Der er derfor udviklet nye standarder og guidelines, 
som definerer og understøtter de metoder, der skal 
anvendes for at beregne usikkerheden i de enkelte 
situationer.  
Det drejer sig om 22514-7, VDA5 og ISO 14253 
serien samt MSA version 4.  
Hør om, hvordan du overholder kravene billigst 
muligt.  
 
Specifikation af måleudstyret egenskaber 
De måleudstyr, som vi påtænker at benytte i 
forbindelse med de aktuelle måleprocesser, skal 
være i besiddelse af netop de måletekniske 
egenskaber, som er nødvendige og tilstrækkelige i 
forhold til den aktuelle måleopgave.  
Kravene til de måletekniske egenskaber har indtil for 
relativt nyligt været formuleret ud fra gamle danske, 
tyske eller japanske standarder. Nu er de fleste nye 
internationale standarder udkommet. I takt med at 
disse standarder udsendes, trækkes de hidtidige 
danske standarder tilbage. Det betyder, at du bliver 
nødt til at forholde dig til dette og selv fastlægge 
kravene til dit udstyr.   
De indeholder nemlig ingen talværdier mere, hvorfor 
du er henvist til selv at specificere maksimum-
værdierne eller at benytte de specifikationer, som 
leverandøren opgiver. 
Udgangspunktet for foredraget vil være grund-
standarden for geometrisk håndmåleudstyr ”DS/ISO 
14968 Generelle krav til GPS måleudstyr”, der 
fortæller om, hvilke typer af krav der kan/skal stilles 
til måleudstyret. 
 
 
Fastlæggelse af datablade over udstyret. 
Datablade er blevet en del af de nye standarder. Da 
der, som ovenfor angivet, ikke er talværdier i 
standarderne, så må der findes en anden måde til at 
definere kravene til de metrologiske egenskaber. Her 
kommer ideen med datablade ind i billedet. 
Databladene skal erstatte den hidtidige praksis med 
blot at henvise til en standard. Ved hjælp af 
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datablade kan den enkelte virksomhed selve 
definere de krav, som skal stilles til de aktuelle MPE-
værdier, På denne måde stilles der ikke urealistiske 
krav til udstyret, som blot koster flere penge, med 
lige præcis de krav, som er nødvendige for 
virksomhedens målinger. 
Se eksempler på datablade og vær med til at 
fastlægge og kommentere de nye FVM datablade. 
   
 
Kalibreringshierarkiet 
Formålet med opbygning af et kalibreringshierarki i 
virksomheden er at sikre, at alle de målinger der 
foretages er sporbare til de internationale definitioner 
på den pågældende enhed. Hierarkiet skal opbygges 
på en sådan måde, at der ikke stilles større krav til 
MPE-værdierne end det, som er nødvendigt for at 
sikre passende og økonomisk forsvarlige måle-
usikkerheder.  
 

Indkøb af måleudstyr og kalibrering 
Det er sådan, at uanset om det er et simpelt 
håndmåleudstyr eller en dyr trekoordinat 
målemaskine, så skal der stilles krav til det indkøbte 
udstyrs metrologiske egenskaber.  
Da der i dag er mange muligheder at vælge imellem 
med vidt forskellige nøjagtigheder og til vidt 
forskellige priser, så må det være den efterfølgende 
brug af udstyret, som ligger til grund for valget,   
Her, som i mange andre tilfælde, er det jo sådan, at 
jo mere man kræver af udstyret, jo mere koster det.  
Med udarbejdelsen af et datablad er udgangspunktet 
for at foretage det mest økonomisk rigtige valg og 
indkøb af udstyr givet. 
   
 
Kalibrering – hvad skal vi vælge? 
Kalibreringen kan udføres af virksomheden selv eller 
af et kalibreringslaboratorium.  Hvad man i det 
aktuelle tilfælde skal vælge, afhænger af flere 
forskellige faktorer.  
Når virksomheden modtager et udstyr, skal de 
måletekniske egenskaber vurderes (valideres?) 
uanset prisen og kompleksiteten. 
For kun på denne måde kan vi se, om vi har fået det, 
som vi skal bruge og/ eller som er bestilt.  
 
Her kan vi vælge mellem at kalibrere selv, sende det 
til kalibrering eller lade leverandøren kalibrere 
udstyret. 
Formålet er at få en overensstemmelsesvurdering i 
forhold til de krav, som der er stillet til udstyret i 
forbindelse med indkøbet. 
 
Usikkerhedsbudgettet.  
Bestemmelse af usikkerheden er en uundværlig del 
af dokumentation af 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 

måleresultaterne, så er usikkerheden et helt 
uundværligt element.  
Bemærk: Uden usikkerhedsangivelse ingen spor-
barhed.   
 
Hvordan bruger vi de resultater, der findes i kalibre-
ringscertifikaterne i usikkerhedsberegningerne? 
Hvad er indholdet, og hvordan indgår det i 
virksomhedens eget måletekniske system? 
 
Når vi kalibrerer udstyr, det være sig internt eller 
eksternt, da skal resultaterne af denne kalibrering 
ikke alene give information omkring en mulig 
overensstemmelse med en standard, men først og 
fremmest give tilstrækkelig information om udstyrets 
aktuelle måletekniske egenskaber og den maksimalt 
forekommende visningsfejl (med tilhørende 
usikkerhed). En overensstemmelses-erklæring skal 
tage hensyn til måleusikkerheden. Denne regel er 
imidlertid fraveget af DANAK for enkelte udstyrs 
vedkommende.  
 

 

Hvordan vælges hvad det er nødvendigt at 
kalibrere?  
Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt 
efterfølgende at kalibrere alle de metrologiske 
egenskaber, der er specificeret enten af 
virksomheden eller i den standard (datablad), som 
oprindeligt specificerede kravene til det aktuelle 
udstyr. 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. Spørgsmålet er:  
Hvordan fastlægger vi i det enkelte tilfælde, hvad det 
er nødvendigt at kalibrere? 
 
Her er usikkerhedsbudgetterne for kalibreringen og 
for den senere produktionsmåling udgangspunktet. 
Den eneste måde optimalt økonomisk at fastlægge 
kalibreringsomfanget 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. 
 
Kom på temadagen og hør, hvordan du kan spare 
penge på dine måletekniske system, og hvordan du 
får mest ud at de penge, som er til rådighed til 
måleprocesserne.  
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               FVM Temadag  
 Den 13. September 2012 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til Temadagen 
 Dirigent Per Bennich Metrology Consulting 
 
09.40    Emnefunktioner og specifikationer 
 Per Bennich Metrology Consulting 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Standarder for usikkerhedsberegning   
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
11.30  Hvad betyder de nye ISO standarder for dig? 

Erik Larsen, CGM - Centre for Geometrical 
Metrology 

 
12.10    Frokost 
 
 

 
 
 
 
13.10 Datablade til defiinition af MPE-værdier 
 Erik Larsen, CGM 
 
13.30 Kalibreringshierarkier og kalibreringsusik-

kerheder  
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
13.50 Usikkerhedsbudgettering 
 Per Bennich Metrology Consulting 
 
14.30  Kaffepause 
 
15.00  Indkøb af måleudstyr 
 Steen Ulsøe Hansen, Novo Nordisk A/S   
 
15.20 Valg af egenskaber for kalibrering 
 Claus Clemensen, Exoca Metech A/S 
 
15.50 Afslutning 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 10.09.2012)   
Virksomhedens kalibreringssystem. 
 
Konferenceafgifter  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          ialt 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.  
Hvis du deltager i Temadagen vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


