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Invenţia se referă la agricultură, în special la 
instalaţiile pentru răcirea laptelui şi păstrarea pro-
duselor agricole. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că instalaţia   
ce  include   gheţărie şi  conductă de apă, adiţional 
conţine un rezervor-răcitor cu racorduri de alimen-
tare şi de evacuare, situat deasupra gheţăriei,  

totodată suprafaţa transversală a lui este de 9,5 -
10,5 ori mai mică decât suprafaţa transversală a 
gheţăriei.     

Rezultatul tehnic constă în posibilitatea răcirii 
prealabile a apei  dozate.                       
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Descriere

Descriere:      
Invenţia se referă la agricultură, în special,  la instalaţiile pentru răcirea laptelui  şi păstrarea 

producţiei agricole.  
Este cunoscută instalaţia pentru formarea gheţii în straturi care constă din gheţărie şi conductă 

de apă 1.  5 
Dezavantajul acestei instalaţii constă în viteza joasă a  formării gheţii. 
Problema invenţiei constă în majorarea vitezei formării gheţii.  
Problema se soluţionează prin aceea că în instalaţia pentru formarea gheţii ce include gheţărie şi 

conductă de apă, sunt incluse, suplimentar, un rezervor-răcitor cu racorduri de alimentare şi de 
evacuare, situat deasupra gheţăriei, totodată suprafaţa transversală a lui este de 9,5 - 10,5 ori mai 10 
mică decât  suprafaţa transversală a gheţăriei.   

Prezenţa unui rezervor-răcitor  situat mai sus de nivelul gheţăriei permite odată  cu formarea  
stratului de gheaţă in gheţărie, răcirea  preventivă a  porţiei de apă din apeduct pentru îngheţare de 
la temperatura de 8-10C până la momentul de cristalizare a ei. 

Rezultatul tehnic constă în posibilitatea răcirii prealabile a apei dozate.    15 
Invenţia este explicată prin desenul din figură   pe care este prezentată schema principială a ei. 
Instalaţia este constituită din gheţărie 1, rezervor - răcitor 2, supape 3, 4, racorduri de alimentare 

5  şi evacuare 6. 
Instalaţia  funcţionează  în felul următor:  apa din apeduct    prin  supapa 4  şi racordul de 

alimentare 5  intră in rezervorul - răcitor, unde se răceşte până la 0. Apoi supapa 3 se deschide şi 20 
apa răcită, prin racordul de evacuare 6, intră în gheţăria 1 pentru ingheţare.   Supapa 3 se inchide şi  
rezervorul - răcitor  2 din nou se umple cu apă  pentru răcirea următoarei porţii de apă. Astfel, odată 
cu formarea stratului de gheaţă în gheţăria 1, in rezervorul - răcitor  se răceşte următoarea porţie de 
apa, care va  fi debitată în gheţărie pentru formarea stratului ulterior de gheaţă. 

Aşadar, instalaţia propusă majorează viteza de formare a gheţii în gheţărie în urma utilizării 25 
unui rezervor - răcitor pentru răcirea preventivă a apei. 
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(57) Revendicare:  30 

Instalaţie pentru formarea gheţii ce include gheţărie şi conductă de apă, caracterizată  prin 
aceea că  conţine suplimentar un rezervor-răcitor cu racorduri de alimentare şi de evacuare, situat  
deasupra gheţăriei, totodată suprafaţa transversală a lui este de 9,5 -10,5 ori mai mică decât  
suprafaţa  transversală a gheţăriei.         
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Figuri  
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