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Drumul Ingineriei Chimice de la empirism la Ingineria de Proces – știință
multidisciplinară în lumea postmodernă, a fost trasat de profesorul Emilian Bratu care
cu artă, clarviziune şi dragoste a construit Școala de Inginerie chimică din România,
fiind primul formator de specialiști în domeniul ingineriei chimice – ingineri şi doctori
ingineri.

1904-1991

Ingineria chimică este ştiinţa care studiază, prin metode generale,
specifice, operaţiile, reacţiile şi sistemele industriei chimice, în scopul final de a
realiza procedee, aparate şi instalaţii industriale cu funcţionare în condiţii optime.
Ingineria chimica este totodată profesiunea inginerească a cărei sarcină este să
servească industria chimică în cercetare, proiectare, exploatare, învățământ.
Fig. 1. Academician Emilian Bratu/Definiţia Ingineriei Chimice

In discursul său de recepţie la Academia Română (rostit în şedinţa solemnă din 20
decembrie 1974 şi publicat în Analele Academiei Române intitulat simplu "Ingineria
Chimică", Profesorul dă o definiţie şi azi actuală, a ingineriei chimice: "Ingineria chimică
este ştiinţa care studiază prin metode generale, specifice, operaţiile, reacţiile şi sistemele
industriei chimice, în scopul final de a realiza procedee, aparate şi instalaţii industriale
cu funcţionare în condiţii optime. Ingineria chimică este totodată profesiunea
inginerească a cărei sarcină este să servească, industria chimică în cercetare,
proiectare, exploatare şi învăţământ".
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Cuvinte simple, definiţii clare, activitate cu scop (Ingineria Chimică - ştiinţă
şi profesiune inginerească), definesc personalitatea omului de ştiinţă Emilian Bratumodest, impunând prin logica argumentaţiei ştiinţifice, remarcabilă eleganţă, previziune
ştiinţifică, capacitatea de a antrena tineri cercetători prin exemplul personal, afirmând
bucuria durabilă a împlinirii profesionale şi a actului cunoaşterii, izvorând un
microclimat în care egoismul, arivismul, invidia, superficialitatea şi atâtea rele ce leagă pe
om precum gravitaţia, erau necunoscute.
Academicianul Radu Voinea, Președinte al Academiei Române in anul 1984 , la
sărbătoarea de 80 ani a Profesorului, spunea: „Academicianul Emilian Bratu
întruchipează ingineria chimică, iar expresiile „Emilian Bratu” şi „Inginerie chimică”
au devenit în ţara noastră, într-un anumit sens, sinonime”

Pentru realizarea şcolii de cercetare în ingineria chimică profesorul Emilian
Bratu a utilizat toate căile posibile:
- prin construirea unei catedre de specialitate puternică, implicată în
cercetarea fundamentală şi aplicativă, în promovarea ştiinţelor chimice în ţară şi
străinătate (Fig. 2);
- prin conducere de doctorat, a antrenat tineri valoroşi din toată ţara, din
învăţământ şi cercetare, dintre care apoi Radu Tudose şi Zeno Gropsian au dezvoltat
şcolile de Inginerie Chimică din Timişoara şi Iaşi, iar fostul student Liviu Literat şcoala
de Inginerie Chimică din Cluj; au finalizat tezele sub conducerea prof. Emilian Bratu 27
de ingineri, dintre aceştia 17 au făcut cariere didactice universitare de excepţie in tara si
străinătate, 3 au condus sectoare de cercetare in Institute naţionale de cercetare, 6 au
lucrat in proiectare si unul in industrie (Tabel 1).
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Emilian A. Bratu
Şef Catedră Aparate şi Instalaţii – Inginerie Chimică
1948 - 1974

1961
Ion
Teoreanu

1970
Gheorghiţa
Jinescu
(c.d. 1985 - )

1965
Octavian
Smighelschi

1963
Octavian
Floarea
(c.d. 1974 - )

1973
Octavian
Iordache

1966
Emil Danciu
(c.d. 1993 - )

1975
Cornelia
Balaban

1966
Ely
Ruckenstein

1968
Raul Mihail
(c.d. 19741985)

1977
Mioara
Filipescu

Tanase Dobre (c.d. 2000 - )

Gheorghe Maria
Radu Cornel
Vasile Lavric(c.d. 2000 - )
Daniela Lavric
Gabriela Isopencu
Monica Mareş

Romulus Dima
Mihaela Mihai
Gheorghe Juncu
Valentin Pleşu
Marta Stroescu
Nagy Iosif
Anicuta Guzun
Paula Postelnicescu
Raluca Isopescu
Rodica Ceclan
Daniel Dinculescu
Gustav Iavorschy
Mircea Popescu
Iuliana Jipa

1981
Ovidiu
Muntean
(c.d.1990 - )

1985
Paul
Vasilescu

1987
Gheorghe
Soare

Alexandru Dimian (1982)
Grigore Bozga (c.d. 2003 - )
Anca Dumitrescu
Alexandru Ştefan
Petrica Iancu
Alexandru Woinaroschy
Elena Zaharia
(c.d.1996 -)
Banu Ionut
Luminita Gîjiu

Fig. 2. Arborele ştiinţific al catedrei
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Dana Ofiteru

4

Tabel 1.. Profesorul Emilian A. Bratu – conducător ştiinţific de doctorat
1959: Zeno Gropsian
1961: Ion Teoreanu
1964: Radu Z. Tudose
1965: Leonard Badea
1965: Octavian Smighelschi
1966: Emil Danciu
1966: Ely Ruckenstein

1967: Francisc Gothard
1968: Lupu Baraf
1968: Raul Mihail
1968: Dan Suciu
1969: Cornelia Bejan
1970: Gheorghiţa Jinescu
1970: Dutkay Erwin
1971: Anişoara Mănciulescu
1971: Cerbu-Bâtcă Agneta
1972: Ionescu Bălceşti Maria
1973: Octavian M. Iordache
1975: Cornelia Balaban
1977: Mioara Filipescu
1977: Ana Maria Socolescu
1981: Ovidiu Muntean
1982: Savel Matache
1985: Paul Vasilescu
1986: Octavian G. Negru
1987: Gheorghe Soare
1988: Dan Rusu

Profesor, Universitatea Tehnica Timişoara, membru de
onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice
Profesor, Universitatea Politehnica Bucureşti, membru
de titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice
Profesor Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iași,
membru corespondent al Academiei Romane
Inginer sef IPROCHIM
Profesor, Institutul Politehnic Bucureşti, inginer
LUMMUS Germania
Profesor, Universitatea Politehnica Bucureşti
Profesor, Institutul Politehnic Bucureşti, profesor
Buffalo University, SUA; laureate al Premiului
“Naţional Medal of Science”, SUA
Cercetător ştiinţific principal ICPR Ploieşti
Conferenţiar, ETH, Elveția
Profesor, Institutul Politehnic București, director
ICECHIM
Director ştiinţific LUMMUS, SUA
Profesor, Universitatea Politehnica Bucureşti
Profesor, Universitatea Politehnica Bucureşti, membru
titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice
Cercetător, ICPR, Ploiești
Consilier IPRAN
Profesor, Universitatea Politehnica Bucureşti
Consilier, IPRAN
Conferenţiar, Institutul Politehnic Bucureşti
Sef lucrări Institutul Politehnic Bucureşti
Sef lucrări Institutul Politehnic Bucureşti
Profesor ASE
Profesor Universitatea Politehnica București
Director, Centrul de Cercetare Săvinești; membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice
Profesor, Universitatea Politehnica București
Sef proiect IPROCHIM
Conferenţiar, Universitatea Politehnica București
Cercetător principal, Centrul de Calcul al Ministerului
Chimiei
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- prin activitatea didactică; Profesorul Emilian Bratu, a rămas în conştiinţa
generaţiilor de studenţi ca „profesorul” care prin competenţă, infinit tact şi exemplu
personal îţi oferea cheia spre construcţia profesională; nu-ţi impunea un control ci te
determina la autocontrol; nu-ţi impunea un ritm de lucru, ţi-l realizai singur ajutândute să înţelegi că nu accelerarea ritmului este cheia, ci constanţa ritmului; continuitatea
şi profunzimea cunoştinţelor, acceptarea de a desăvârşi o treapta în infinitul
cunoaşterii. Opera de glorie a strălucitei sale activităţi didactice este cursul pe care 1a iniţiat, 1-a conceput, completat, editat şi predat cu o inegalabilă măiestrie.
Ediţiile succesive (1960-1981) ale tratatelor elaborate de profesor corespund
evoluţiei concepţiei despre ingineria chimică, cuprinzând intr-o operă accesibilă, utilă
atât studenţilor cât şi specialiştilor, diversitatea şi continua dezvoltare a
fundamentelor teoretice, a operaţiilor şi utilajelor specifice industriei chimice .
Aceste tratate au fost cea mai importantă şi de multe ori unica sursă de
informaţie pentru dimensionarea utilajelor în perioada când se punea în mers industria
chimică românească; şi astăzi, când sursele de informaţie s-au diversificat şi
specializat, cărţile Profesorului Emilian Bratu rămân primul recurs, având o
recunoaştere unanimă în lumea tehnicii; calitatea ştiinţifică a informaţiei,
conciziunea şi eleganţa ştiinţifică a frazei scrise nu poate fi asemuită decât cu
simplitatea cuvântului însoţită de vibraţia poetică a versului eminescian (Fig. 3).

Fig. 3. Cărţi si tratate de inginerie chimică
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Pe aceste baze s-a dezvoltat curricula universitară profesorul fiind ctitor al
disciplinelor tehnice profilatoare inginerului chimist, intr-o perioadă în care foarte
puține instituții de învățământ superior din lume le introduseseră în planul de
învățământ; pornind din anul 1940 prin cursul de Fizică Industrială, se poate
reprezentata sugestiv, dezvoltarea curriculei universitare ca un arbore al ştiinţei
ingineriei chimice, cu rădăcini, trunchi şi ramuri (Fig. 4).

Fig. 4. Reprezentarea schematică şi sugestivă a etapelor disciplinelor dezvoltate
în cadrul ingineriei chimice
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Direcțiile de cercetare inițiate de profesorul Emilian Bratu cu clarviziune
științifica, sunt si astăzi actuale:
• cercetarea fundamentală a mecanismelor proceselor de transfer;
• cercetarea fundamentală a operaţiilor şi proceselor unitare;
• concepţia şi dezvoltarea procedeelor si utilajelor optime, performante;
• proiectarea utilajelor şi instalaţiilor;
• optimizarea proceselor;
• proiectarea şi cercetarea pe instalaţii pilot;
• testarea instalaţiilor,
• la care azi adăugăm:
• elaborarea de programe de calcul pentru proiectarea şi conducerea
proceselor;
• proiectarea ecologică.
În cercetarea teoretică profesorul Emilian Bratu prin tematica abordată la
doctorate, a iniţiat, în ştiinţa ingineriei chimice direcţii noi, dominante, care merită să fie
menţionate pentru perspectivele pe care acestea le-au deschis ingineriei chimice:
- transfer de masă prin suprafeţe ondulate;
- intensificarea proceselor prin pulsare, vibrare, ultrasunete;
- fluidizarea şi fluidizarea modificată;
- reactoare chimice gaz-lichid, solid-gaz necatalitice şi catalitice;
- modelare matematică cuprinzând microsisteme şi fenomene elementare îu
ingineria chimică;
- efectul Marangoni în procese de transfer de proprietate;
- contribuţii la teoria fierberii;
- încălzirea aparatelor în industria chimică;
- rectificarea extractivă şi azeotropă, distilare moleculară şi în vid înalt,
perfecţionând tehnologiile existente pentru amestecurile greu de separat, a
substanţelor greu volatile şi termolabile.
Profesorul Bratu considera că o clasificare netă într-o cercetarea fundamentală
şi în cercetarea aplicativă (considerată a fi realizată doar de ingineri) nu poate fi reală;
activitatea de cercetare este caracterizată prin scop, bazată pe profunde baze teoretice.
Sunt pline de învățăminte notele originale ale Prof Emilian Bratu si anume:
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Nota originală a Profesorului Emilian Bratu
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Nota originală a Profesorului Emilian Bratu
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Era preocupat de antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Citea mult şi îşi punea mereu probleme legate de creativitate, calităţile cercetătorilor,
metodologia cercetării, despre metode pentru accelerarea cercetării, despre redactarea
rapoartelor ştiinţifice (este de mult considerat un model perfect de scriere tehnică şi
ştiinţifică, modul în care domnul profesor şi-a redactat opera), despre raportul dintre
cercetarea teoretică si cercetarea experimentală şi despre alte multe subiecte în
legătură cu cercetarea. Domnia sa considera că: „de fapt cercetarea fundamentală
este o primă fază a cercetării aplicative”; citez din notiţele profesorului:

Nota originala a Profesorului Emilian Bratu
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Profesorul Emilian Bratu credea în capacitatea şcolii de a crea specialistul –
creator pe care îl caracterizează astfel; citez din cuvântul de recepţie la Academia
Română în anul 1974: „Specialistul – creator este o entitate psihică complexă şi
mult diferită de la caz la caz; se pot enumera însă câteva însuşiri comune:
competenţă şi inteligenţă; răbdare şi perseverenţă; putere de muncă şi rezistenţă
fizică; iniţiativă – imaginaţie, fantezie; spirit de observaţie şi discernământ; metodă
şi disciplină de muncă; acomodare şi integrare în colectiv; conştiinciozitate şi
caracter, interes până la pasiune, dar nu până la obsesie; flexibilitate dar şi
personalitate în gândire; gândire logică, raţională; să aibă umor, să fie optimist”.
„Şcoala de toate gradele trebuie să fie propice pentru cultivarea inteligenţei. Este
oare exagerat dacă considerăm cultivarea inteligenţei ca Speranţa salvării
omenirii?”. Toate aceste însuşiri îl definesc perfect pe profesorul Emilian Bratu.
Profesorul Emilian Bratu ne-a lăsat o moştenire imensă, cu un potenţial de
utilizare în toate ramurile economiei – ştiinţa ingineriei chimice.
O moştenire înseamnă însă şi o mare responsabilitate, incumbă mari obligaţii
în menţinerea şi dezvoltarea acesteia.
Acum când chimia este pe nedrept făcută singura responsabilă de deteriorarea
mediului înconjurător, noi trebuie să explicăm că fără chimie – substanţe pure şi
materiale – nu există dezvoltare şi bunăstare şi să ne implicăm cu metodele ştiinţei
ingineriei chimice în „chimia verde” (green chemistry), în proiectarea ecologică
(fig.6).
Suntem acum într-o perioadă în care cei responsabili de pregătirea viitorilor
specialişti în domeniul ingineriei de proces (chimică, alimentară, pielărie, textile,
metalurgică) dezbat forma şi conţinutul învăţământului de inginerie vor hotărî
structura curriculei de pregătire universitară pentru acest început de mileniu;
Ingineriei de proces trebuie sa asigure implicarea în dezvoltarea durabilă a
societăţii; noul tip de inginer de proces fiind capabil pe de o parte să integreze
rezultatele diferitelor ştiinţe şi discipline inginereşti într-o perspectivă interdisciplinară,
cu impact la toate nivelele – sisteme, procese, produse, molecular - şi pe de altă parte să
integreze performanţa de inginerie cu performanţele manageriale.
Obiectivele ţintă ale profesiei de inginer de proces pot deveni realitate
atâta vreme cât vom păstra legătura continuă a generaţiilor, atâta vreme cât în
punctele nodale ale acestei legături vor fi chemaţi, vor fi lăsaţi să se manifeste oameni
de talia maeştrilor – profesorii noştri, si prin excelenta Omul si Profesorul Emilian
Bratu.
* *
*
Acest mediu, această atmosferă au avut o influenţă covârşitoare asupra
educaţiei mele ca specialist şi ca om implicat în viaţa societăţii, a determinat
hotărârea mea de a rămâne la catedră; iniţial, la repartiţie doream să merg pe unul din
şantierele în care se ridicau combinatele chimice, dar la solicitarea profesorului –
decan la acea vreme, am rămas la Catedra de Inginerie Chimică, pentru un an, si aşa
anul s-a transformat într-o viaţă (Fig. 5, 6).*
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Fig. 5. Prima legitimaţie de salariat a Institutului Politehnica Bucureşti, 1960

Fig. 6. În laboratorul Catedrei Procedee şi Aparate în Industria Chimică, 1961

Etapele dezvoltării științei ingineriei chimice: etapa operațiilor 5r f 5r f
unitare, a fenomenelor de transfer de proprietate, a ingineriei de sistem (modelare,
simulare, optimizare) si etapa inginerie de proces, se regăsesc în desfășurarea
activității mele profesionale.
În studenție am asimilat ingineria prin operații unitare şi reactoare specifice şi
apoi din 1960, în cadrul seminarului științific săptămânal desfășurat in cadrul catedrei
sub conducerea Prof. Emilian A. Bratu si Conf. Ely Ruckenstein, s-a trecut la
asimilarea fenomenelor de transfer de proprietate, la modelare, simulare si
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optimizare, fapt care a permis o nouă orientare a cursurilor de specialitate; aceasta a
culminat cu înființarea facultății de Utilaje si Ingineria Proceselor Chimice în anul
1977 (Fig. 7).

Fig. 7. Eli Ruckenstein, Octavian Smigelschi, Octavian Floarea, Profesorul Em.A.Bratu,
Gheorghiţa Nastase, Gheorghe Iordache, 1 Mai 1963

Profesorul Eli Ruckenstein din anul 1970 este “Full professor” la „Buffalo
University”. Pentru contribuţia excepțională la dezvoltarea științei Inginerie chimică
in anul 1998, i s-a decernat Medalia națională pentru știință, cea mai înaltă distincție
științifică a Statelor Unite ale Americii înmânată la Casa Albă de Președintele SUA,
Bill Clinton (Fig. 8).

Fig. 8. Profesorul Eli Ruckenstein primind Medalia națională pentru ştiinţă
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Fig. 9. Profesorul Emilian A. Bratu la aniversarea a 80 de ani de viaţă

Fig. 9. Profesorul Emilian A. Bratu la aniversarea a 80 de ani de viaţă, împreună cu colegii din
catedra Inginerie Chimică
(rând jos: O. Muntean, Marcela Muntean, Profesorul Em. A. Bratu, Prof.
Teoreanu, Gheorghita Jinescu, Mihaela Mihai, A. Woinaroschy;
rând sus: G. Soare, V. Bologa, P. Vasilescu, V. Lavric, R. Dima, V. Cotarţă).
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Fig. 10. Profesorul Raul Mihail, Marcela Muntean, Radu Tudose,
Valeriu Jinescu, Alexandru Stefan

Fig. 11. Colegii Catedrei Inginerie chimica
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