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Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la electroenergetică şi crioelectronică. Metoda tehnologică propusă poate 
fi  utilizată la obţinerea compuşilor şi materialelor supraconductibile.

Summary of the invention: The cycle of inventions relates to the electric power engineering and cryoelectronics. The 
proposed technological method can be used to obtain superconducting compounds and materials.

 UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

B 12  Procedeu de durifi care a suprafeţelor metalice prin descărcări electrice în impuls 
Autor: Topală Pavel 

Brevet: MD 3974 

Esenţa invenţiei: Procedeu de durifi care cu utilizarea trenurilor de impulsuri de polaritate directă şi inversă cu durata 
de 150-200 ms şi respectiv 15-20 ms de aceeaşi energie.

Summary of the invention: Durifi cation technique by means of impulse trains of direct and inverted polarity, the 
duration of 150-200 ms and 15-20 ms of the same energy. 

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

B 13  Regenerarea selectivă a metalelor scumpe şi colorate
Autor: Covaliova Olga

Brevete: MD 3037, 3385, 3572, 3779, 3941

Cerere: MD s 2009 0018

Esenţa invenţiei: Sunt prezentate noi metode de regenerare a argintului, paladiului, cuprului, nichelului, zincului din 
deşeurile catalizatorilor auto şi ale fotomaterialelor, precum şi din apele reziduale cu obţinerea metalelor pure. 

Summary of the invention: There are presented new processes for regeneration of silver, palladium, nickel, copper, 
zinc and waste catalysts from auto and photomaterials and from sewage in order to obtain pure metals.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

B 14 Mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor
Autori: Bostan Ion, MD; Ionescu Florin, DE; Dulgheru Valeriu, MD; Ciobanu Radu, MD; Malcoci Iulian, MD

Brevet: MD 3510

Esenţa invenţiei: Aparatele de zbor necesită mecanisme de acţionare cu precizie înaltă de poziţionare, care 
funcţionează efi cient în condiţii de vid, posedă dimensiuni de gabarit şi masă reduse. Multiplicitatea înaltă 
a angrenajului precesional asigură mecanismelor precesionale precizie înaltă de poziţionare. Acest lucru a 
permis elaborarea unei serii de mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor care necesită precizie înaltă 
de poziţionare.

Summary of the invention: The fl ying devices require high positioning accuracy of the drive mechanisms that run 
effi ciently in vacuum conditions, possess reduced size and weight dimensions. The high multiplicity of the 
precessional gearing assures high kinematical accuracy. This factor has allowed the elaboration of a range 
of electromechanical drives for fl ying devices that demand high positioning accuracy.

B 15 Multiplicator planetar precesional
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Ciupercă Rodion 

Brevete: MD 3153, 3276; 2Y 

Esenţa invenţiei: Angrenajul precesional elaborat este multipar (până la 100% perechi de dinţi se afl ă simultan 
în angrenaj). Capacitatea portantă ridicată, precizia cinematică şi durata de viaţă înalte, asigurate de 


