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multiplicitatea angrenajului, precum şi efectul cinematic înalt (i=8...900) au permis elaborarea unei game de 
diverse multiplicatoare precesionale pentru turbine eoliene, minihidrocentrale etc.

Summary of the invention: The elaborated precessional gearing is a multi-couple gearing (up to 100% of teeth pairs 
are gearing simultaneously). Increased bearing capacity, kinematic accuracy and reliability, assured by high 
multiplicity of the gearing, very large kinematical possibilities (i=8...900) have favored the elaboration of a 
large range of precessional multipliers for wind turbines, minihydrocentrales etc.

B 16 Tehnologii de fabricare a roţilor dinţate precesionale
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dicusară Ion, Bodnariuc Ion

Brevete: MD 3563, 3623

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la domeniul transmisiilor precesionale şi tehnologiile de fabricare a lor. 
Pentru fabricarea roţilor dinţate cu profi l convex-concav a fost elaborată o teorie nouă, folosind o sculă 
cu mişcare precesională. În legătură cu aceasta a fost elaborat un dispozitiv special, bazat pe tehnologii 
neconvenţionale de fabricare prin electroeroziune.

Summary of the invention: The inventions refer to the fi eld of precessional transmissions and technologies of 
fabrication thereof. A practically new theory was elaborated to fabricate toothed wheels with convex-concave 
profi le using a tool of precessional motion. In this scope there was elaborated a special device based on the 
non-traditional technology of electro erosion fabrication. 
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B 17  Sisteme de răcire neconvenţională pentru solidifi carea aliajelor feroase
Autori: Mihai Dumitru, Butnaciuc Dorel, Creţescu Igor

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la folosirea apei magnetizate în calitate de agent de răcire în procesele de 
solidifi care a aliajelor feroase şi neferoase destinate proceselor metalurgice.

Summary of the invention: The invention relates to the use of magnetized water as cooling agent in solidifi cation 
processes of ferrous and nonferrous alloys involved in metallurgical processes.

 SOCOLOV ALEXANDRU

B 18  Cazane de încălzit apă   
Autor: Socolov Alexandru

Brevete: MD 3632, 3757 

Cerere: MD a 2001 0277

Esenţa invenţiei: Scopul invenţiilor constă în intensifi carea transferului de căldură prin majorarea timpului de contact al ga-
zelor de ardere cu suprafeţele de încălzire prin convecţie, în majorarea randamentului, în automatizarea dirijării şi 
controlul regimului de lucru al cazanului şi în posibilitatea folosirii câtorva surse de încălzire a apei menajere.

Summary of the invention: The aim of the inventions consists in intensifying the heat transfer by increasing the time of 
contact of the combustion materials with the convective heating surfaces, in increasing the monitoring and 
control regime and in the possibility of using several domestic water heating sources. 
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B 19  Cazane de încălzit apă
Autor: Socolov Valerii

Brevete: MD 3632, 3757, 3819 

Cereri: MD a 2001 0277, a 2001 0337


