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B 31 Dispozitiv de avans al materialelor în bare
Autori: Malcoci Iulian, Tarleţchi Anatol

Brevet: MD 3016

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv de acţionare care transformă mişcarea de rotaţie a rolelor în
mişcare continuă de translaţie în plan vertical a unei bare de oţel, care alimentează la rândul său cu aliaje
feroase microbaia instalaţiei de turnare a  microconductorului în înveliş protector de sticlă.

Summary of the invention: The invention relates to electrical engineering, in particular to the equipment for cast
microwire production. The device for bar material feeding to the microwire casting installation contains a
body, a drive roller, a pressure roller and a spring-loaded lever, joined with it.
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B 32 Mecanism de translaţie electrohidraulic
Autor: Pop  I. Ioan

Brevet: RO 99462

Esenţa invenţiei: Invenţia face parte din domeniul acţionărilor electrohidraulice, oferind o nouă soluţie tehnică de
acţionare şi comandă a modulelor de translaţie (rotaţie), din structura roboţilor industriali, care permite
obţinerea unei game largi de viteze liniare (unghiulare) înlăturând limitările impuse de frecvenţele maxime
de funcţionare ale motoarelor pas cu pas, precum şi costurile constructive ridicate pretinse de realizarea
altor soluţii corelate cu comenzi electronice complexe.

Summary of the invention: The invention refers to the electro-hydraulic domain giving a new technical solution for
driving and commanding the translation (or rotation) modules of industrial robots, which permits to obtain
various panel of linear velocities.

B 33 Bloc logic hidraulic
Autor: Pop  I. Ioan
Brevet: RO 81756

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un bloc logic hidraulic, destinat utilizării funcţiei logice FLIP-FLOP în
automatizarea circuitelor hidraulice care deservesc diferite maşini şi utilaje. În scopul realizării funcţiei
logice FLIP-FLOP cu un semnal de comandă cu un nivel energetic mic, se acţionează direct fluxul energetic
principal prin intermediul unor elemente logice hidraulice comandate de nişte distribuitoare pilot de comandă.

Summary of the invention: The invention refers to a hydraulic logical block regarding FLIP-FLOP function in hydraulic
circuits’ automation processes, which are utilized at various machines. In order to have the FLIP-FLOP
function with a command signal of small energetical level, the main energetically flux is driven by hydraulic
logical elements.

B 34 Mecanism de rotaţie pentru roboţi
Autor: Pop  I. Ioan

Brevet: RO 99463

Esenţa invenţiei: Invenţia face parte din domeniul acţionărilor electrohidraulice, oferind o nouă soluţie de acţionare
şi comandă a modulelor de rotaţie, din structura roboţilor industriali, care permite obţinerea unor viteze
mărite de deplasare a motoarelor hidraulice acţionate prin utilizarea unor elemente tipizabile, o dinamică de
rotaţie reglabilă pentru elementul acţionat, o poziţionare precisă la un preţ scăzut şi cu o fiabilitate ridicată,
permiţând programarea iniţială a vitezei unghiulare, respectiv a poziţiei unghiulare, înlăturând limitările
impuse de frecvenţele maxime de funcţionare ale motoarelor pas cu pas.

Summary of the invention: The above presented invention is a modern and an economical solution for the hydraulic
drives, used to obtain rotational movements, specific to the industrial robots.


