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Virksomhedens kalibreringssystem 

Hvordan opbygger vi vores kalibreringssystem? 
   

Nyt budskab!  

“Kalibrering” er ikke længere tilstrækkeligt, nu skal man være mere specifik i sin 
specifikation, da der aktivt skal tages stilling til, hvilke af måleudstyrets egenskaber en for en 
der er nødvendige at få kalibreret for, at den samlede måleusikkerhed er tilstrækkelig lille i 
forhold til tolerancen på emnerne.  

Denne nye definition i standarderne udfordrer den praksis, der igennem de senere år har 
bredt sig i Danmark. Mange virksomheder har valgt at outsource kalibreringsopgaverne til en 
eller flere eksterne samarbejdspartnere, som i vid udstrækning har en interesse i at 
”standardisere” kalibreringsopgaverne for bl.a. at sikre en ensartet arbejdsgang og 
rapportering. ISO 9000 certificerede virksomheder skal via deres kvalitetsstyringssystem 
sikre, at de stadig håndterer ansvaret for de outsourcede processer, så de tilvejebringer 
produkter, der er i overensstemmelse med kundens krav. Har man valgt at outsource 
kalibreringsopgaverne, vil det ofte blive som den pakkeløsning den eksterne 
samarbejdspartner har på hylden.   

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.  

ISO/IEC 17025 -  ”General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories” er standarden, som kalibreringslaboratorier bliver akkrediteret efter. Der er i 
sagens natur forskel på, hvordan en mindre og en stor international virksomhed vælger at 
styre og organisere sine måletekniske udfordringer. ISO/IEC 17025 kan bruges som 
inspiration og grundlag for udvikling i virksomheder, der ønsker at fastholde og udvikle 
kompetencer og færdigheder målrettet.  Vælger man at arbejde efter standarden – uden 
nødvendigvis at blive akkrediteret – kan man opnå en rød tråd mellem mål, indsats, 
resultater og ikke mindst kompetencer. 

Onsdag den 26. januar 2011 
Grundfos A/S 

Poul Due Jensen Akademiet 
Poul Due Jensens Vej  

8850 Bjerringbro 
 
Send venligst din tilmelding pr. brev, på e-mail industriel@maaleteknik.dk eller på fax 4557 0435 
senest fredag den 21. januar 2011 til: 
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Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i den næste FVM temadag. 
 

Kvalitetsstyring i laboratoriet 
 
Hvorfor skal vi styre og kalibrere vores måleudstyr? 
Det skal vi for at ”kunne tilvejebringe vidnesbyrd for, 
at produktet er i overensstemmelse med fastsatte 
krav”. 
For at kunne dette, er det - som det efterhånden er 
almindeligt kendt - ikke nok blot at få udstyret 
kalibreret i forbindelse med anskaffelsen. Udstyret 
skal styres, vedligeholdes, og dets måletekniske 
egenskaber skal løbende verificeres således, at 
måleusikkerheden kan bestemmes.. 
 
De måletekniske egenskaber og brugen af udstyret 
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 en global 
virksomhed indenfor metrologi området for at 
sikre ensartethed og rentabilitet? 
 
Den udbredte anvendelse af kvalitetsstyrings-
systemer har øget behovet for at sikre, at labo-
ratorier, der er en del af større organisationer, eller 
som tilbyder andre ydelser, kan arbejde i henhold til 
et kvalitetsstyringssystem, der anses for at være i 
overensstemmelse med ISO 9001. 
ISO 17025 kan med fordel benyttes som grundlag for 
laboratoriets arbejde, da standarden har indarbejdet 
alle de krav i ISO 9001 og ISO 13485, som er 
relevante for gyldigheden af de prøvnings- og 
kalibreringsydelser, der er omfattet af laboratoriets 
kvalitetsstyringssystem. 
 
Hvorfor vil Grundfos leve op til denne standard 
uden at ville akkrediteres? 
 
Grunden er blandt andet, at virksomheden stiller krav 
til styringen af udstyret og alt, hvad dette omfatter 
(brugerstyring, indkaldelsessystem, sporbarhed, 
omkostninger osv).  
 
Hvordan deler vi viden på tværs i en global 
organisation?   
og 
Hvordan sikrer vi de rigtige medarbejder- 
kompetencer, og hvordan træner og uddanner vi 
laboratoriets medarbejder  
 
Vi skal sikre, at alle medarbejdere, som udfører 

målinger og kalibreringer, har og vedligeholder den 
nødvendige viden og kompetence til disse aktiviteter.  
Det er ikke alene det at måle, som kræver viden. Det 
kræver også viden at vælge det ”rigtige” måleudstyr. 
Desværre viser det sig meget ofte, at 
virksomhederne vælger og/eller indkøber endog 
meget kostbart måleudstyr, uden at der tænkes så 
meget over, hvad dette udstyr egentlig skal kunne.  
 
Kalibreringsaktiviteter i forbindelse med 
kalibrering af elektriske udstyr. 
FVM har hidtil primært fokuseret på geometriske 
udstyr. Et andet vigtigt område er det elektriske 
udstyr. Behandles dette udstyr på samme måde som 
det geometriske, eller er der forskelle? 
Foredraget beskriver aktiviteterne omkring: 

• Usikkerhedsbudgetter  

• Kalibreringsprocedure for elektrisk udstyr.  

• On site kalibreringer  

• Godkendelse af eksterne certifikater  

• Sporbarhedshierarkiet 
 
Specifikation af måleudstyret egenskaber i 
forbindelse med indkøb og kalibrering” 
 
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 nu 
været formuleret ud fra gamle danske, tyske, ja-
panske standarder. Nu er de første nye inter-
nationale standarder kommet. 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 ”ISO 
14968 Generelle krav til GPS måleudstyr”, der 
fortæller om, hvilke typer af krav der kan/skal stilles 
til måleudstyret. 
  
Udstyrenes metrologiske egenskaber  
Hvad bruger vi disse egenskaber til? 
 
Fastlæggelsen af usikkerhederne er en uundværlig 
del af dokumentation af overensstemmelse med 
kravene og specifikationerne. Det gælder kravene til 
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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.   
 
Oversigt over de nyeste ISO standarder 
Hvor langt er ISO kommet med udarbejdelsen af de 
nye standarder? 
Vi bringer en oversigt over status for, hvad der er 
udkommet, og hvad der forventes udsendt indenfor 
den nærmeste tid. 
 
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, som vil blive nærmere belyst på 
temadagen i de to sidste foredrag.   
 
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. 
 
Hør om, hvordan et laboratorium forholder sig til: 
Sporbarhed ved måling og kalibrering. 
Hvordan finder laboratoriet tolerancerne på 
(kravene til) måleudstyr (iht. standarder, 
fabriksspecifikation eller kundespecifik)? 
 
Hvordan bruger vi kalibreringscertifikaterne? 
Hvad er indholdet, og hvordan indgår det i 
virksomhedens eget system? 
 
Specifik certfikateksempel (måleur og evt. 
mikrometerskrue) og hvordan tydes resultaterne, 
usikkerhederne og eventuel overensstemmelse?  
 
Kalibreringen skal som nævnt give sporbarhed på de 
målinger, vi foretager, således, at vi kan opnå 
sammenlignelige resultater. Samtidig skal 
kalibreringen fastlægge, om udstyrets måletekniske 
egenskaber er overholdt. 
Laboratorierne tilbyder i dag flere forskellige typer af 
kalibrering. Der skelnes mellem den såkaldte 
sporbare kalibrering og den akkrediterede 
kalibrering, hvor der igen er flere niveauer at vælge 
imellem. 
 
Kundens arkivering og registrering af kalibrering 
samt mærkning af måleudstyr. 
 

Når vi sender et udstyr til kalibrering, 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.  
 
Der skal også tages stilling til, om en registrering af 
kalibreringsresultaterne er nødvendig (er 
papirkopier/certifikater nok?). 
 

Hvad siger ISO 9001 om kalibrering, kræves der 
akkrediteret kalibrering?  
Eller skal man bare kunne dokumentere over-
holdelse af specifikationen med  sporbarhed ?  
Der er intet krav i kvalitetsstyringsstandarderne om, 
hvor virksomhedens måleudstyr kalibreres. Det er op 
til virksomheden selv, blot sporbarheden sikres. 
 

Hvordan vælges specifikationerne?  
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.  
 
Outsourcing af kalibrering for/imod. 
Selvfølgelig skal man kun kalibrere de aktuelle 
måletekniske egenskaber. Man bør også kalibrere 
selv i de tilfælde, hvor der er penge at spare i forhold 
til at sende alt til ekstern kalibrering (eller lade 
kalibreringslaboratoriet kalibrere udstyret ”on site”). 
Til gengæld skal man ikke anskaffe sig dyrt 
kalibreringsudstyr for at kunne kalibrere alle 
egenskaberne selv. Her gælder det som i alle andre 
forhold, at der skal være fornuft i at foretage 
kalibreringerne selv. 

 
Hvilke informationer bygger valget af 
kalibreringsstedet på . 

Når det drejer sig om at vælge et sted for 
kalibreringerne, er laboratoriernes ”Bedste 
måleevne” en god vejledning. Skemaer over ”BMP” 
kan findes på Danak´s (eller Swedac, DKD osv.) 
hjemmeside. Skal man da slet ikke styre udstyr selv? 
Hvad kan man spare ved at lægge det over til 
kalibreringslaboratoriet i forhold til selv at have styr 
på sit udstyr og en database internt? Indeholder 
laboratoriernes databaser faciliteter nok? – og er det 
tilstrækkeligt at benytte dem, hvis man skal 
overholde kravene i standarderne? 

 
Temadagens sidste indlæg slutter med 
foredragsholderens egne erfaringer omkring 

auditering af underleverandører af kalibreringer.    
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Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til Temadagen 
 Dirigent Marianne Dalgaard, Estron A/S 
 
09.40    Kvalitetsstyring i laboratoriet 
 Dan Petersen, Grundfos A/S 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Kalibrering af elektriske udstyr  
 Søren Gadegaard, Grundfos A/S 
 
11.30  Hvad betyder de nye ISO standarder for dig? 
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
 
 

 
 
 
12.10    Frokost 
 
13.00 Fremvisning af målelaboratoriet på Grundfos 

A/S 
 
14.30 Kaffepause 
 
14.50 Kalibrering samt registrering og doku-

mentation af resultater. 
 Preben Wendelbo Jørgensen, Exova Metech 
 
15.35  Akkrediteret kalibrering eller verifikation af  

virksomhedens måleudstyr 
 Thomas Henriksen, Siemens Wind Power 

A/S   
 
16.20 Dirigentens afrunding af temadagen og 

generalforsamling 
 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 21.01.2011)   
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 pD 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. 


