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 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO)

D 62  Echipament energetic autonom
Autori: Antohi Constantin Marin, Giurma Ion

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un echipament care permite comutarea rapidă în cazul deconectării accidentale 
a reţelei, la alimentarea cu energie electrică produsă de către acumulatori electrici, care permit alimentarea 
consumatorilor cu tensiune alternativă de 220 V, prin intermediul unui sistem de 3 invertoare. Acumulatorii 
sunt încărcaţi prin intermediul unui convertor cuplat la reţeaua de alimentare a clădirii sau la panourile solare 
montate în exteriorul acesteia.

Summary of the invention: The invention refers to an equipment allowing the rapid switching of electric energy 
produced by the electric cell accumulators, connected three inverters, allowing the consumers’ power supply 
with 220 V, in case that the electricity distribution network fails due to various reasons. The accumulators are 
charged by a converter coupled at the network or at a solar cell panel mounted outside a building.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO) 
SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO)

D 63  Compozite fosforescente utilizabile în surse de iluminare cu efi cienţă energetică 
ridicată

Autori: Stan S. Corneliu, Sibiescu Doina, Roşca Ioan, Creţescu Igor, Ţuţulea D. Mihaela, Carja Gabriela

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la obţinerea unor noi compozite cu structură core-shell şi proprietăţi de fosfo res-
cenţă persistentă aplicabile în surse de iluminare cu efi cienţă energetică ridicată. Proprietatea de fosfores-
cenţă persistentă se obţine într-un compozit format din matricea polimerică de polietilentereftalat şi aluminat 
de stronţiu. 

Summary of the invention: Invention relates to a new approach in synthesis of long afterglow phosphorescent 
core-shell composites with potential applications in energy effi cient light sources. The long afterglow 
phosphorescence is obtained in a composite consisting of a poly-ethyleneterephtalate polymer matrix and 
strontium aluminate.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

D 64 Turbină eoliană cu ax orizontal
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Sobor Ion, Ciupercă Radu, Sochireanu Anatol 

Brevet: MD 2431

Esenţa invenţiei: Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profi l aerodinamic asimetric. Orientarea la vânt se efec tu-
ează prin intermediul unui servomotor. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este de 10 kW.

Summary of the invention: The wind turbine includes three blades rotor with aerodynamic asymmetric profi le. The 
wind orientation of the turbine is carried out by servomotor. The produced power of wind speed of 11 m/s 
constitutes 10 kW.

D 65 Turbină eoliană cu ax vertical
Autori: Bostan Ion, MD; Vişa Ion, RO; Dulgheru Valeriu, MD; Ciupercă Rodion, MD 

Brevet: MD 3817

Esenţa invenţiei: Pentru a mări efi cienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost elaborat un organ 
de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi elicoidală. Palele turbinei Darreus au profi l 
aerodinamic în secţiune normală. 

Summary of the invention: To increase the conversion effi ciency of wind energy at the speeds of V=2...5 m/s, a new 
wind-working element has been designed, based on the combined effect of the Darrieus and helical rotors. 
The Darreus turbine blades have an aerodynamic profi le in the normal section.


