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SECTION D                                                                                                                   SECŢIUNEA D

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO)

D 26 Echipament pentru avarii energetice în caz de dezastre
Autori: Antohi Constantin Marin, Bulgaru Ion

Esenţa invenţiei: Echipamentul este utilizat pentru protecţia populaţiei în cazul căderilor de tensiune electrică de la
reţea provocate de manifestările puternice ale fenomenelor atmosferice datorită schimbărilor climatice
abrupte.

Summary of the invention:  The equipment is used for protection of the population in the cases of the electric power
drop in the circuit provoked by the heavy manifestations of the atmosphere phenomena owing to the piercing
climatic changes.

UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA

D 27 Purtători de informaţii fototermoplastici din compoziţie de carbazolil-
alchilmetacrilat cu fotocromi spiropiranici

Autori: Robu Ştefan, Dragalina Galina, Vlad Liudmila, Dementiev Igori, Andrieş Ion, Barbă Nicanor

Brevete: MD 718, 1285

Esenţa invenţiei: Purtători de informaţii optice pe bază de copolimeri fotosensibili.

Summary of the invention:  The optical information carrier on basis of the photo sensible polymers.

D 28 Procedeu de obţinere a combustibilului biodiesel
Autori: Barbă Nicanor, Bounegru Tudor, Barbă Alic, Boţan V.

Brevet: MD 3011

Esenţa invenţiei: Obţinerea biodieselului din uleiuri vegetale prin tratarea lor cu soluţie metanolică de bază alcalină.

Summary of the invention: Preparation of a biodiesel engine fuel from vegetable oils by processing thereof with
methanol in presence of alkaline.

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  A  MOLDOVEI

D 29 Minihidrocentrală pentru conversiunea energiei cinetice a apei curgătoare
a râurilor

Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel,  Sochireanu Anatol, Dicusară Ion, Ciupercă Rodion, Ciobanu
Oleg, Ciobanu Radu, Trifan Nicolae

Brevete: MD 2981, 2991, 2992, 2993, 3104

Esenţa invenţiei: În baza rezultatelor cercetărilor teoretice efectuate, a modelărilor şi simulărilor pe calculator a
profilelor hidrodinamice a paletelor a fost elaborată, proiectată şi executată în metal staţia-pilot polifuncţională
a minihidrocentralei flotante cu ax vertical şi palete cu profil hidrodinamic fără construcţia barajelor. Staţia
este reglabilă faţă de nivelul apei curgătoare şi asigură un coeficient de conversiune (coeficient Betz) ridicat,
datorită profilului hidrodinamic optimizat al paletelor şi orientării lor cu ajutorul unui mecanism de dirijare în
poziţii optime din punctul de vedere al conversiei energiei cinetice a apei.

Summary of the invention: There is elaborated and manufactured in metal a multifaceted pilot station for a floating
minihydromain with a vertical axis and blades of hydrodynamic profile without barrage building. The station
is regulated in relation to the passing water flux and provides an increased coefficient of conversion (Betz
coefficient) owing to the optimal hydrodynamic profile of the blades and place orientation at assistance of the
control mechanism being in the optimal position from the point of view of the water kinetic power conversion.


