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RAPORT DE DOCUMENTARE
I. Datele de identificare a cererii
(21) Nr. depozit: s 2010 0174
(22) Data depozit: 2010.10.19
(54) Titlul: Procedeu de defectoscopie ultrasonoră oglindă-umbră
(71) Solicitant: ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP"
S.R.L., MD
(51) (Int.Cl): Int. Cl.: G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
II. Condiţii de unitate a invenţiei:
satisface
Note:
III.Revendicări: claritatea, susţinerea de descriere
Note:
satisface
IV. Colecţii şi Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuaţii de
căutare)
MD (Documentare Invenţii (inclusiv cereri nepublicate)) - G01N 29/04, G01N 29/14,
“defectoscopie ultrasonoră"

EA, CIS (Eapatis) – G01N 29/04, G01N 29/14, ультразвуков* AND дефектоскопи*

V. Baze de date şi colecţii de literatură nonbrevet cercetate

VI. Documente considerate a fi relevante
Categoria* Date de identificare ale documentelor citate si, unde este
cazul, indicarea pasajelor pertinente
A
RU 2394234 C1 2010.07.10
A
RU 2293982 C2 2007.02.20
A
RU 2270998 C2 2005.07.20
A
MD 89 Z 2009.09.30
A
MD 2685 G2 2005.01.31
A
MD 712 C2 1997.04.30
A,D,C
Гурвич А. К. Зеркально-теневой метод ультразвуковой
дефектоскопии. Москва, Машиностроение, 1970, с. 4-7

Numărul revendicării
vizate
1
1
1
1
1
1
1

* categoriile speciale ale documentelor citate
A – document care defineşte stadiul anterior
T – document publicat după data depozitului sau
general
a priorităţii invocate, care nu aparţine stadiului
pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a
pune în evidenţa principiul sau teoria pe care se
bazează invenţia
X – document de relevanţă deosebită invenţia E – document anterior dar publicat la data depozit
naţional reglementar sau după aceasta dată
revendicată nu poate fu considerată nouă sau

implicând activitate inventivă când
documentul este luat în consideraţie de unul
singur
Y – document de relevanţă deosebită invenţia
revendicată nu poate fu considerată ca
implicând activitate inventivă când
documentul este asociat cu unul sau mai
multe documente de aceiaşi categorie
O - document referitor la o divulgare orală,
un act de folosire, la o expoziţie sau la orice
alte mijloace de divulgare
P - document publicat inainte de data de
depozit, dar după data priorităţii invocate
Data finalizării documentării,
Examinator,

D – document menţionat în descrierea cererii de
brevet

C – document considerat ca cea mai apropiată
soluţie
& – document, care face parte din aceeaşi familie
de brevete
L – document citat cu alte scopuri
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