ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА»
На базі ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» функціонує єдиний діючий в Україні Учбовий та Екзаменаційний центр
при УТ НКТД який виконує підготовку фахівців з «Вібродіагностичного» (VA) методу неруйнівного
контролю. За роки існування у стінах Центру пройшли підготовку понад 1000 фахівців різних галузей
промисловості України та близького зарубіжжя, більш ніж
200 підприємств.
Щорічно Центр виконує підготовку та перепідготовку біля 100
фахівців з наступних дисциплін: «Вібродіагностика I рівень»,
«Вібродіагностика II рівень», «Балансування, балансувальні
верстати».
Навчання, атестація та сертифікація фахівців проводиться з Випускники навчальних курсів «Вібродіагностика IІ рівень» 2018р.
дотриманням вимог EN ISO 9712. Фахівці отримують кваліфікаційні посвідчення та сертифікати
міжнародного зразка, що дає можливість виконувати роботи не тільки на території України, а й далеко
за її межами.
Навчальний процес включає в себе як теоретичні так і практичні заняття. Учбові міста обладнанні
комп’ютерами, вибровимірювальной апаратурою, учбово-демонстраційними стендами для
моделювання різних дефектів роторного обладнання. В учбовому залі встановлено зразки
балансувальних верстатів. Викладання проводять досвідчені фахівці ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» II та III рівня
кваліфікації з великим практичним та теоретичним досвідом в вібраційній діагностиці обладнання.
Фахівці ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» також проводять виїзне навчання по роботі з вибровимірювальной
апаратурою та балансувальними верстатами на місті їх встановлення, безпосередньо у Замовника.
Окремим напрямком діяльності ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» є надання
послуг з експертної вібраційної діагностиці та балансування
обладнання, розробка методик діагностування складного і особливо
відповідального
обладнання,
організація
та
методичний
супровід/консультування служб технічної діагностики підприємств.
Компанія ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» виконує постачання, монтаж та
пусконалагодження, гарантійне та після гарантійне обслуговування
Балансування турбоагрегату
фахівцями ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА»
повного комплексу засобів виробництва ДІАМЕХ для організації
«КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ» впровадження технологій вібраційної діагностики на підприємстві.
 Для організації періодичного моніторингу та вібраційної діагностики
обладнання перед вводом в експлуатацію та в процесі експлуатації, розроблені
та постачаються портативні прилади для вимірювання і аналізу вібрації ВІБРОМЕТРИ, АНАЛІЗАТОРИ ВІБРАЦІЇ, БАЛАНСУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. На
підприємства України поставлено понад 300 одиниць.

Стаціонарна система «Корунд»
Об’єкт оснащення ПАТ «Запоріжсталь»

 Для організації безперервного контролю та
захисту особо відповідального та складного
Багатофункціональний
Віброаналізатор «Кварц-2»
обладнання в процесі експлуатації, ДП «ДІАМЕХУКРАЇНА» виконує постачання та монтаж комплекса СТАЦІОНАРНИХ
СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ОБЛАДНАННЯ. Компанією ДІАМЕХ
розроблено широкий спектр стаціонарних систем, адаптованих для різних
умов експлуатації та виконуємих функції. Системи успішно функціонують
на підприємствах енергетики, металургії, нафтохімії та ін.

 В процесі виконання ремонту роторного обладнання, важливою
складовою якісного ремонту є виконання високоточного балансування роторів
на БАЛАНСУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ. ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА» пропонує широку
лінійку балансувальних верстатів для балансування роторів різної конфігурації
від 30 грам до 127 тон, з горизонтальною та
вертикальною віссю обертання. Понад 30 одиниць
балансувальних верстатів виробництва ДИАМЕХ
експлуатується на підприємствах України.

Стенд вхідного контролю
підшипників кочення СП-180М

Балансувальний верстат ВМ-8000
Об’єкт оснащення ДК «Укртрансгаз»

 Для організації якісного вхідного контролю підшипників кочення
спеціально розроблено СТЕНД ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
СП-180М. Використання стенду дозволить виключити використання неякісних
підшипників в процесі виготовлення та ремонту, а також аргументовано
пред'являти претензії та повертати неякісну продукцію постачальнику.
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