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 INFOINVENT-2007
SECTION  A                                                                                                                   SECŢIUNEA A

A 18 Dispozitiv pentru epurarea gazelor de eşapament de cenuşă şi diminuarea
zgomotului produs de motorul cu ardere internă

Autori: Craciun Alexandru, Ene Vladimir, Sajin Tudor
Cerere: MD a 2006 0102
Esenţa invenţiei: Dispozitivul conţine un atenuator de gaze cu filtrul centrifugal electric, cu electrodul coronă, electrozi

de ionizare a ionizatorului, ţeavă scurtă de admisie a camerei de precipitare a ciclonului şi  ţeavă scurtă de
evacuare a camerei ciclonului, buncăr şi o sursă de alimentare, dispozitivul mai conţine  suplimentar un
filtru de epurare de particule de cenuşă, lăsând să treacă gazele prin stratul de lichid în care se opresc
particulele de cenuşă.

Summary of the invention: The device contains a gas section equiped with a spin electric filter, corona electrode,
electrodes for ionizing of the ionizer, a short tube for admition into the precipitation chamber of a cyclone and
a short tube for evacuation from the cyclone chamber, bunker with a filling source, and the device additionaly
contains a filter for ashes removal by transition of gases through a liquid  layer.

A 19      Instalaţie pentru neutralizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
Autori: Bounegru Tudor, Sandu Ion
Brevet: MD 2954
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria vinicolă, în special la o instalaţie pentru neutralizarea prin metodă

chimică a deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia.
Summary of the invention: The invention relates to the wine industry, in particular to an installation for neutralization

of wine-making by-products containing Berlin blue.

A 20 Instalaţie pentru denocivizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
Autori: Bounegru Tudor, Boţan Victor

Brevet: MD 2963

Esenţa invenţiei: Instalaţie de denocivizare periodică a deşeurilor ce conţin albastru de Prusia.

Summary of the invention: Installation for periodic neutralization of by-products containing Berlin blue.

A 21 Instalaţie pentru denocivizarea în flux a deşeurilor vinicole ce conţin albastru
de Prusia

Autori: Bounegru Tudor, Boţan Victor

Brevet: MD 2964

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria vinicolă, în special la o instalaţie pentru  denocivizarea în flux a
deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia.

Summary of the invention: The invention refers to the wine industry, in particular to an installation for flow neutraliza-
tion of wine-making by-products containing Berlin blue.
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A 22 Ciclu de invenţii „Mecanisme de acţionare în automobile şi utilaj tehnologic”
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Sochireanu Anatol

Brevete: MD 3058, 3123

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul transmisiilor planetare precesionale cinematice şi poate fi utilizată în
construcţia automobilelor în mecanisme de acţionare (a sticlei uşilor, a banchetelor etc.). De asemenea,
poate fi utilizată în construcţia troliurilor pentru automobile etc.

Summary of the invention: The inventions refer to the field of precessional planetary cinematic gears and may be
used in the drive mechanisms of the vehicles (glasses of the doors etc), elevators for the vehicles etc.


