شرکت نیکوداشت(سهامی خاص)
نام  :شرکت فنی و تولیدی نیکوداشت(سهامی خاص)

تاریخ تاسیس1376/04/21 :
شماره ثبت 132150 :
شناسه ملی 10101754357 :
کد اقتصادی 4111 – 3337 – 6647 :
شرکت نیکوداشت یک شرکت دانش بنیان صنعتی است.
شرکت نیکوداشت دارای  7گواهی ثبت اختراع می باشد.
شرکت نیکوداشت دارای گواهینامه ایزو  9001-2008می باشد.
شرکت نیکوداشت دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری می باشد.
شرکت نیکوداشت دارای پروانه فنی و مهندسی می باشد.
عضویت در :
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع ایران
اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
سندیکای صنعت برق ایران

همچنین شرکت نیکوداشت در زمینه های طراحی ،تولید و نصب سیستم های الکترونیکی ،الکترونیک قدرت و
کنترلی نیز فعالیت می کند که به برخی از سوابق کاری شرکت در این خصوص نیز اشاره می شود.
 -1طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی سیستم کنترل تحریک واحدهای سه گانه نیروگاه کالن
 -2ساخت سیستم کنترل واگنهای مسافربری شرکت رجا
 -3طراحی ساخت باطری شارژر برای واگن های مسافری #3PH input/24VDC/70Amp
 -4ساخت کنورتر فرکانسی  50Hz/400Hzبا توان 20KVA
 -5ساخت ترانسفورماتور سه فاز 380V/4800V /20KVAبرای سیستم کنترل و عالئم الکتریکی راهآهن
 -6ساخت ترانسفورماتور سه فاز 6000V/380V /20KVAبرای راهآهن
 -7ساخت استابالیزر  130KVAبا دقت 3%
 -8ساخت منبع جریان  800Ampکنترل شونده با کامپیوتر برای دانشگاه تبریز
 -9طراحی و تولید دستگاه اندازه گیری شاخص  PQذرات آهنی در روغن ( این دستگاه را در دنیا فقط سه
شرکت تولید می کنند)
 -10طراحی و تولید فیلترهای هوای الکترواستاتیک
 -11ساخت سیستم کنترل توربودِم نیروگاه تبریز
 -12ساخت کنترلر با  PLCسِماتیک  S7برای پمپ های تلمبه خانه سد الر
 -13طراحی و تولید دستگاه اندازه گیر فالش پوینت روغن به روش Close cap
 -14طراحی و تولید دستگاه اندازه گیر  TBNروغن های کارکرده
 -15اصالح سیستم نقل و انتقال اطالعات برای تلمبه خانه سد الر با استفاده از  ModBusو PLC
 -16سرویس و تعمیر تابلوهای کنترل دور موتور  2MVAآلستوم تلمبه خانه سد الر

 -17اصالح و عیب یابی سیستم تحریک واحد های سه گانه نیروگاه کالن( )3x45MVA
 -18مطالعه سیستم تحریک نیروگاه کالن
 -19ساخت سنکرونایزر برای مصارف نیروگاهی
 -20ساخت رله  LOCK OUTبرای مصارف نیروگاهی
 -21ساخت رله فرکانسی برای مصارف نیروگاهی
 -22تولید باطری شارژر سویچینگ با چهار خروجی و جریان 40Amp
 -23ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ با ولتاژ خروجی 250V,150V, -100V, 6.3V
 -24ساخت منبع تغذیه(منبع جریان) سویچینگ با ولتاژ خروجی 2000V
 -25ساخت منبع تغذیه  HVDCبه صورت سویچینگ با خروجی  10KVو 14KV
 -26ساخت باطری شارژر سوئیچینگ  70Ampبا منحنی استاندارد CCCV
 -27ساخت مدوالتور المپ کالیسترون 10KV, 7uSec, 25Amp
 -28ساخت  Focus Coil Power Supplyبا خروجی 300V,15Amp
 -29ساخت سنسور مغناطیسی برای آشکار سازی ذرات آهنی به میزان  1PPMدر داخل روغن
 -30طراحی و ساخت سنسور شناسایی آب در روغن
 -31ساخت کنترولر دمای  8کاناله برای مصارف نیروگاهی با ورودی PT100
 -32ساخت انواع ترانس  400Hzو توان از  6KVAتا 100KVA
 -33ساخت سیستم اندازه گیر دبی آب و دیتاالگر در مرکز افجه با ارسال اطالعات توسط SMS
 -34ساخت سیستم کنترل شیرپروانه ای توسط  PLCاز مسافت  3کیلومتری(دبی 26m3/Sec
 -35استخراج اطالعات و برنامههای بیش از  50دستگاه  PLCدر نیروگاه سد طالقان.
 -36طراحی و ساخت درایور ،کنترلر و مونیتورینگ دستگاههای لیزر پزشکی

شرکت نیکوداشت اولین و تنها تولید کننده تجهیزات تست روغن کارگاهی در ایران است و در این خصوص 5
گواهی ثبت اختراع کسب کرده است.
استفاده از این تجهیزات باعث میشود خرابی های داخل موتور ،گیربکس ،دیفرانسیل و هربخشی که از روغن به
عنوان روانکار استفاده می شود ،قبل از حاد شدن شناسایی شوند.
نحوه عمل بدین صورت است که با نمونه گیری از روغن به میزان حدود  30سیسی و آزمایش آن با دستگاههای
مختلف مشکل ماشین شناسایی شده و اپراتور به سمت مشکل واقعی هدایت میگردد و چون این مشکل در مراحل
اول شناسایی میشود لذا آثار مخرب زیادی بر جای نمیگذارد و با تمهیدات ساده و هزینه کم جلوی پیشرفت
خرابی گرفته میشود .نحوه عمل بسیار شبیه آزمایش خون است که با سنجش پارامترهای مختلف خون مشکالت
شناسایی میشود .در آزمایشات روغن اینکار با شناسایی ذرات فرسایش یافته داخل ماشین و برخی پارامترهای خود
روغن عملی میشود .بدینوسیله اوالً آماده بکاری ماشین آالت باال میرود برای یک سازمان اهمیت زیادی دارد.
ثانیاً هزینه های تعمیرات و نگهداری به شدت کاهش پیدا می کند .ضمناً جلوی توقف ناخواسته کار گرفته می شود
که اصوالً خسارات توقف کار بیشتر از هزینه های تعمیرات می باشد.
دستگاههایی که بدین منظور استفاده می شود عبارتند از:
-1دستگاه  CMNDC1جهت اندازه گیری شاخص PQ
-2دستگاه  FPNDC1جهت اندازه گیری نقطه اشتعال روغن و آلودگی آب و ضد یخ
-3دستگاه  VSNDC2جهت اندازه گیری گرانروی روغن و آلودگی سوخت
-4دستگاه  TBNDC1جهت اندازه گیری عدد قلیایی روغن
-5مجموعه تجهیزات مشاهداتی جهت بررسی میکروسکوپی نمونه های روغن
-6نرم افزارهای مرتبط
کلیه تجهیزات تولیدی شرکت نیکوداشت دارای سه سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش هستند.

