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FVM Temadag 29 september 2011 

- Måling på store emner  

Måling af store dimensioner med små tolerancer 

Temadagen finder sted på Teknologisk Institut indgang 8 med start kl. 09.30 

Registrering og kaffe fra klokken 09.00 

Måling af store dimensioner har altid givet problemer for virksomhederne, da flere af 
influensfaktorerne på målingen er af en betydelig størrelse og samtidig svære at kvantificere. Det 
er ikke alene temperaturindflydelsen, der spiller ind. Andre faktorer som for eksempel opretning 
er også svære at få styr på. 

Hvad forstår vi ved ”store dimensioner? 

Det varierer meget fra person til person, hvad den enkelte forstår ved store dimensioner. Det 
kommer helt an på, hvilke emner man normalt måler på. Er man for eksempel vandt til at måle på 
komponenter til høreapparater, så er et vinduesbeslag et stort emne. Er man omvendt vandt til at 
måle på vindmøllekomponenter, så er komponenter til autoindustrien små. 

Vi har i forbindelse med temadagen valgt at definere store dimensioner 
som dem, der ikke kan måles på de normalt forekommende 
3koordinat målemaskiner på 2-3 meters længde.   
Både mht. krumme 3D overflader og egentlige maskinbearbejdede 
mere traditionelle geometrier med GPS krav. 

Målemaskiner (CMM) med mulighed for at opmåle STORE emner findes 
kun i begrænset omfang som standard versioner. Når man kommer op i 
emner med z højde over 3 meter, bliver alting til specielt modificerede 
CMM med dertil følgende lange leveringstider og høje priser. 
Der findes selvfølgelig målemaskiner, som er i stand til at måle på færdigsamlede biler, 
flymotorer eller skibsmotorer. Det er dog ikke disse maskiner, denne temadag drejer sig om.  
Det er først og fremmest lasertrackere, optiske målemetoder så som fotometri samt mere 
almindelige måletekniske komponenter, der er tale om.  

3D måling 

3D er efterhånden en meget udbredt måde at måle på, og scanning med forskellige typer af 
avanceret måleudstyr vinder mere og mere frem som en hurtig og måske også relativ nøjagtig 
måde at beskrive emnerne på.  
FVM sætter denne gang fokus på forskellige metoder til at verificere større dimensioner ved 
hjælp af først og fremmest 3D målemetoder.  
3D-måling kan bruges under meget forskellige forhold til at fastlæggelse af dimensioner og 
konturer af store emner.  Det er dog store udfordringer ved disse interessante måleprincipper, for 
eksempel på steder, hvor måling skal udføres med lille måleusikkerhed i forhold til tolerancerne. 

Optiske 3D målinger sparer som oftest tid i forhold til traditionelle målemetoder.  Opsætning og 
måling med disse transportable udstyr er generelt hurtige.  Objektet der måles kan være i enhver 
position under målingen, så der er ingen grund til at flytte det.  Problemet er blot, at målingerne 
foregår på synlige flader med den begrænsning i nøjagtighed, som dette indebærer. 

Typisk fordeler opmåling af store emner sig i to hoved kategorier 
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A. Krumme overflader og store udefinerlige geometrier. 
B. Parameter opmåling i mere traditionel forstand af positions og formfejl a la hvad man 

traditionelt bruger meget tid på for mindre emner i CMM udstyr. 

For kategori A har man bedst kunnet udnytte fleksibiliteten og hurtigheden ved de berøringsfri 
udstyr, samt været tilsmilet af, at tolerancerne som oftest har været relativt store. Derved har 
man kunnet opnå fine optimale kontrol opstillinger mht tid, kvalitet og omkostning. 

For kategori B har det vist sig at være sværere med de berøringsfri udstyr. 

Når man anvender de mange berøringsfri måleprincipper til opmåling af store emner med 
egentlig geometri og GPS krav, bliver den fleksibilitet og hurtighed som er opnået ved måling af 
konturer og store overflader på store emner ofte udfordret. 

Hvor man tidligere ofte har kunnet udføre forskellige versioner af CAD sammenligning, hvor en 
punktsky dannet gennem en skanning af emnets overflade er blevet oprettet og sammenlignet 
med CAD modellens overflade, så kræver traditionelle geometrier ofte en mere end blot en CAD 
sammenligning. 

Samtidig skal man typisk tilgå selv meget små detaljer og kroge af emnet, hvorved man tvinges til 
at foretage et stort antal flyt af udstyret for at komme i ”synsfeltet” med hvad det medfører af 
usikkerheder pga. forskellige opstillinger. 
Hvis målesystemet benytter sig af forskellige ”markører” hvis placering udgør en slags probning 
af overfladen, vil dette ofte byde på udfordringer ved helt små detaljer og fremstillingen af hjælpe 
prober med mere, vil være nødvendigt med de ulemper i form af filtrering af overflade samt 
unøjagtigheder de vil medføre. 

Når man kigger på måleusikkerheder for denne slags berøringsfri måleudstyr til store emner, vil 
man skulle skelne markant mellem selve ”Måleudstyrets” usikkerhed, og hele ”Måleprocessens” 
usikkerheder. 
Der er en tendens til at man ved anskaffelse kun fokuserer på Måleudstyrets i prospekter lovede 
MPE værdier og andre former for angivelse af måleusikkerheden. 
Disse værdier er bestemt også vigtige, men ønsker man at kende usikkerhederne på de faktiske 
måleværdier som man i den daglige kontrol får leveret, så er FORHOLDENE hvor under 
målingerne produceres af meget stor betydning. 
Desværre byder opmålingen af de store emner kun MEGET sjældent på optimale forhold for at 
sikre en lille måleusikkerhed. Parametre som temperatur, fugtighed, tyngdekraften, vibrationer og 
flere influensparametre har endog særdeles stor indflydelse på hvor meget man kan stole på de 
enkelte data måleprocessen leverer. 
Denne temadag vil ikke gå i dybden på måleusikkerhed området, men dog komme ind på hvor 
vigtige måleforholdene er og vise eksempler på deres indflydelse. 

Små tolerancer på STORE emner. 

Store emner med små tolerancer er en udfordring hvis man kun må bruge 20 -30% af tolerancen 
på målesystemanalysen. Selve STØRRELSEN af tolerancen er derfor en VIGTIG flaskehals, og 
erfaringen viser, at det mangfoldigt kan betale sig at UDFORDRE de eksisterende tolerancer 
INDEN man bevidstløst indkøber måleudstyr til opgaven!! 
Ariadne Engineering er et konsulent firma fra Västerås, Sverige som blandt andet udfører 
tolerancekæde analyser for store og små konstruktioner. De vil på temadagen dels dele sine 
erfaringer om BEHOV og UDBYTTE ved tolerancekæder. Dels beskrive processen omkring at 
gennemføre tolerancekæder, og vise eksempler på beregnede tolerancekæder og den effekt de 
har haft på tolerancer FØR og EFTER analyse. 
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Temadagens foredrag: 

09.30 – 09.40 Introduktion til temadagen 29 september 2011   

FVM – Metrologic, Jørgen Meinertz             

09.40 – 10.30 :Vindindustriens behov omkring måling af ”STORE EMNER” med små tolerancer. 

Vestas Vind System AS, Lars Ladefoged Holm 

o Hvad er store emner? 
o Traditionel tilgang for opmåling af store emner. 
o Problemstillingen omkring måling af STORE emner med små tolerancer. 
o Oversigt over nogle gængse målemetoder. 

10.30 – 11.00 Kaffepause 

11.00 – 11.40 3D scanning og Optisk Koordinatmåling af store emner. 

 Zebicon, Kasper Fedde Krogh 

• Metoder til 3D scanning og de usikkerheder, som forekommer. 
• Erfaringer med Optisk 3D koordinatmåling 

11.40 – 12.20 Master Thesis on optimazing the uncertainty working with Laser Trackers measuring on 
large parts. 
Instituttet for Produktudvikling, Jochen Hiller. Foredaget vil være på engelsk. 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.00 Fremvisning af Teknologisk Instituts målelaboratorium. 
Laboratoriet vil blandt andet fremvise deres nye røntgen scanner.  
 
14.00 – 14.45 Erfaringer fra målinger på vindmøllekomponenter  
Ved Vestas Blades; Georg Herborg Enevoldsen 

• Udstyr 
• Metoder 
• Måleusikkerhed/målekapabilitet. 
• Eksempler 

14.45 – 15.15  Kaffepause 

15.15 – 16.00 Optimering af tolerancer i design (Tolerancekæde analyse). På Svensk/Engelsk. 
Ved Ariadne Engineering AB, Sverige; Martin Boremyr 

• Baggrund for tolerance sætning i design (Indledning ved Lars Ladefoged) 
• Processen for udførelse af tolerancekæde analyse.  
• Case story: Optimering af tolerancer ved hjælp af CETOL. (Et CAD tilknyttet SW for 

tolerancekæde analyse.) 

16.00 - ? ERFA gruppe for STORE emner med små tolerancer. (Ved Lars Ladefoged) 
Forslag om dannelse af en ERFA gruppe. 
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Tilmeldingsblanket til FVM’s Temadag 
 
(Sendes til FVM inden 26.09.2011)   
Måling på store emner 
 
Konferenceafgifter  udgør:    
Ikke medlemmer…..   Kr. 2250 + moms 
Medlemmer: Deltager nr. 1 …..  Kr. 1850 + moms 
Deltager nr. 2, 3 og flere …….  Kr. 1750 + moms  
Studerende og pensionister …..  Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på 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. 


