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Inginerii din România au contribuit încă de la 
începuturile aeronauticii din prima jumătate a 
secolului al XX-lea la dezvoltarea acestui domeniu. 
Un exemplu edificator în acest sens este inginerul 
român Henri Coandă care a realizat și a experi-
mentat în zbor primul avion cu motor cu reacție din 
lume despre care se recunoaște în Wikipedia faptul 
că „cea mai mare realizare a savantului român a 

fost inventarea și pilotarea primului avion cu reacție 
din lume, prezentat în luna octombrie a anului 1910, 
cu prilejul celui de-al doilea Salon Aeronautic de la 
Paris. La data de 19 decembrie 1910, în cursul 
primului zbor aeroactiv din lume, în urma observării 
comportamentului fuselajului, omul de știință român 
notează un fenomen ce avea să-i poarte numele, 
„efectul Coandă”, brevetat în anul 1934. “ 

 

    
 

       
 

Fig. 1. Inginerul Henri Coandă și primul avion cu motor cu reacție din lume Coandă 1910. 
 

Născut*la București în data de 7 iunie 1886, al 
doilea fiu al familiei Constantin M. Coandă, după ce 
a absolvit cursurile liceului Sf. Sava și a urmat 
Liceul Militar din Iași și școala Militară de ofiteri în 
București, a construit în anul 1905 la Arsenalul 

                                                 
* Comunicare la Asociația Aviatorilor Brașoveni – Brașov, 

Adunare generală, 26 iunie 2014, „Personalitati ale aeronauticii –  
inginerul român Henri Coandă”, și AGIR – Brașov, 8 iulie 2014. 

Armatei din Dealul Spirii un avion rachetă propulsat 
prin fuzee. În anul 1907 a studiat la Charlottenburg 
în Germania fiind interesat de domeniul aeronautic. 
Una dintre primele realizări ale lui Henri Coandă în 
domeniul aeronautic, care este mai puţin cunoscută 
în România, a fost un elicopter cu două rotoare 
amplasate în tandem, cu sensuri contrare de rotaţie 
ale palelor (contrarotative), proiectat şi realizat în 
secret în anul 1907 la Spandau, în Germania, în 



CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 102

perioada în care era locotenent al armatei  Germane 
în Regimentul 12 de artilerie (Prussian Mounted 
Artilery Regiment). În perioada 1907-1908 a conti-
nuat studiile la Liège în Belgia şi a proiectat şi 
realizat împreună cu italianul Gianni Caproni un 
prim planor biplan Coandă-Caproni, iar în anul 1909 
a realizat la tâmplăria Joachim un al doilea planor 
Coandă-Joachim, care a fost prezentat la mitingul 
internaţional de la Spa din 20 septembrie - 5 octom-
brie 1909. Henri Coandă a continuat să studieze şi în 
1908-1909 a absolvit facultatea de mecanică la 
„Technische Hochschule” din Berlin, Universitatea 
de Științe din Montefiore și Școala Superioară de 
Aeronautică din Paris (1909).  

În octombrie 1910, la al II-lea Salon Internațional 
de Aeronautică de la Paris, expune avionul „Henri 
Coanda” 1910, primul avion cu reacție din lume, pe 
care inginerul Constantin Gheorghiu îl descrie astfel: 
„Aeroplanul era un biplan, monoloc, cu aripile in-
egale ca anvergură, echipat cu un motor aeroreactiv. 
Caracteristicile sale principale indicate pe placa din 
expoziție erau: anvergura, 10,30 m; lungimea, 
12,50 m; suprafața portantă,  32,70 mp, greutatea în 
linie de zbor, 420 kg, motor turbopropulsor cu o 
tracțiune la punct fix de 220 kgf.  

Noutățile în construcție ale aeroplanului erau, în 
linii mari, următoarele: pentru prima dată, longe-
roanele principale ale aripilor erau fabricate din oțel 
aliat, în loc de lemn. Ele erau acoperite cu un 
contraplacaj subțire în loc de pânza utilizată atunci de 
toți constructorii și, tot pentru prima dată, aveau la 
bordul de atac voleți cu fantă, ceea ce le marea 
considerabil portanța. Profilul aripii avea o curbură 
accentuată, grosimea profilului se menținea constantă 
în lungul anvergurii cu excepția extremităților, iar 
forma lor în plan era dreptunghiulară cu vârfurile 
rotunjite. Rezervorul de benzină și lubrifiant era 
amplasat în interiorul aripii superioare, sistem folosit 
și în prezent la avioanele moderne. Acest fapt contri-
buia la micșorarea rezistenței la înaintare. Remarcabil 
era faptul că cele două aripi aveau lungimi diferite și 
că aripa superioară era decalată inainte față de cea 
inferioară, care era mai scurtă, pentru ca fileurile de 
aer în jurul suprafețelor portante să nu se influențeze 
reciproc. Această construcție aplicată pentru prima 
dată de Henri Coanda, și cunoscută mai târziu sub 
denumirea de „Sesquiplan”, a apărut din nou abia 
după 10 ani. Deosebită era și fixarea aripilor de 
fuselaj, numai prin 2 perechi de montanți, construiți 
din tuburi de oțel, în loc de pădurea de montanți și 
hobane ce solidarizau la celelalte aeroplane biplane 
aripile între ele și fuselajul de aripi.  

Toate aceste noutăți constructive, inclusiv forma 
aerodinamică a capotajului organului de propulsie și 
fuselajului, ca și faptul că întreg avionul era șlefuit, 
vopsit și lăcuit, contribuiau în mare măsură la 
micșorarea rezistenței la înaintare, factor important 
în mărirea vitezei. Postul de pilotaj se gasea la cca. 
4 m de extremitatea din față a fuselajului și avea de 

ambele părți câte un volan, cu care pilotul manevra 
comenzile. Ampenajul consta dintr-un plan susten-
tator orizontal fix de anvergură mică, înapoia căruia 
se găseau 4 planuri fixe, de formă triunghiulară 
așezate cruciform, fiecare dintre ele având câte o 
prelungire mobilă de aceeași formă. Trenul de 
aterizare prezenta și el o noutate: foarte scund, avea 
2 roți în față, independente una de alta, cu amorti-
zoare formate din resorturi plate de oțel, având între 
ele o patină al cărei rol era să protejeze aeroplanul în 
caz de capotaj, iar în spate o bechie. Motorul 
aeroreactiv inventat și realizat pentru prima dată de 
Henri Coandă, denumit de el „turbopropulsor”, era 
conform clasificării actuale a acestor motoare un 
„motoreactor”. El se compunea dintr-un motor cu 
piston cu 4 cilindri, răcit cu apă, marca „Clerget”, de 
50 CP la 1000 rot/min, care antrena prin arbore mul-
tiplicatorul de rotații iar acesta rotea compresorul  
imprimându-i o turație de 4000 rot/min. Tracțiunea 
motorului „Coanda-1910” la punct fix era de 
220 kgf, deci mult mai mare decât dacă motorul cu 
piston ar fi antrenat direct o elice obișnuită din 
vremea aceea. Pilotarea avionului „Coanda-1910” se 
făcea astfel: prin acționarea de către pilot, simultan, 
a celor două volane, rotindu-le spre el, realiza 
bracarea celor 4 cârme în acelasi sens, comandând 
astfel urcarea. Acționând în sens invers și tot simul-
tan, se comanda coborârea, iar prin rotitea spre pilot 
numai a volanului din dreapta, se comanda virajul la 
dreapta și rotind în acelasi sens numai volanul din 
stânga se comanda virajul spre stânga. Pentru co-
manda motorului se acționau manetele ce se găseau 
pe ambele volane, una acționând asupra obtura-
torului, cealaltă variind turația motorului cu piston. 
Din combinarea mișcării celor 2 volane și a mane-
telor s-ar fi efectuat diferite evoluții ale aeroplanului. 
După închiderea salonului, în ziua de 16 decembrie 
1910, Henri Coandă își transporta avionul pe câmpul 
de zbor Issy-les-Moulineaux, cu intenția numai de a 
încerca funcționarea motorului și de a face un rulaj 
în lungul câmpului. Era o dimineață friguroasă de 
iarnă. Henri Coandă se instală în postul de pilotaj și, 
după câteva minute de încălzire, manevră manetele 
ce comandau obturatorul și turația motorului cu 
piston. Aeroplanul se puse în mișcare, rulând din ce 
în ce mai repede și scoțând flăcări și fum de ambele 
parți ale fuselajului, care se prelingeau până în 
dreptul postului de pilotaj. După un rulaj scurt, 
înainte ca Henri Coandă să-și dea seama, aeroplanul 
se găsea în aer. Impresionat de flăcările care ieșeau 
prin cele 2 ajutaje reactive laterale și de faptul că nu 
pilotase niciodată un aeroplan (zburase doar cu 
planorul), Coandă se pierdu cu firea și, necontrolat, 
aparatul intră în pierdere de viteză, se inclină pe o 
aripă și se sfarâmă de pământ, unde luă foc.  

Această intâmplare, Henri Coandă ne-a descris-o 
într-o scrisoare primită de inginerul Constantin 
Gheorghiu în anul 1964, în felul următor: „... apara-
tul s-a ridicat, chiar cam prea iute, n-a fost vina mea, 
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dar la un moment dat a alunecat pe o aripă și s-a 
prabușit și a ars complet. Norocul meu că nu aveam 
nici capotaj, nici nu eram legat de scaun, așa că am 
fost aruncat afară și n-am ars.” Aceasta încercare 
constituie primul zbor din lume al unui aeroplan 
propulsat de un motor aeroreactiv, deci a primului 
aparat propulsat prin reacție. O machetă la scara 1:1 
a avionului Coandă 1910, primul avion cu motor cu 
reacţie din lume, a fost realizată la I.C.A. Braşov 
(actuala I.A.R Braşov) şi se află expusă la Muzeul 
Militar din Bucureşti.  

După avarierea avionului experimental propulsat 
prin reacție, Coandă și-a continuat activitatea de 
constructor de aeroplane prin crearea unor mașini de 
zburat „clasice”, cu elice, obținând și cu acestea 
succese remarcabile la diferite concursuri inter-
nationale de aviație. În 1911, la concursul de avioane 
organizat la Reims, Henri Coanda a prezentat un 
avion bimotor acționând o singură elice. Între 1911 
și 1914, ca director tehnic al uzinelor Bristol din 
Anglia, el realizează avionul monoplan, apoi avionul 
biplan militar, denumit „tractor” și alte câteva tipuri 
care purtau denumirea de Bristol-Coandă. Între 
anii 1914 și 1916, H. Coandă a lucrat la uzinele 
Dalauney-Belleville din Saint-Denis. Aici realizează 
trei tipuri de avioane, dintre care avionul „Coanda-
1916”, cu 2 elice amplasate la extremitatea poste-
rioară a fuselajului.  

Henri Coandă a avut numeroase preocupări și în 
alte domenii ale tehnicii, obținând pentru diversele 
sale invenții un mare numar de brevete. Cea mai 
cunoscută și aplicată inventie a lui Coanda este 
„efectul Coandă”. Intuiția acestui „efect” a avut-o 
prima dată cu ocazia efectuării încercării avionului 
sau cu reacție, încă în 1910. În timp ce avionul se 
desprinsese de pamânt, Coandă a observat tendința 
jetului de gaze și a flăcărilor ce ieșeau din ajutaje de 
a se lipi de fuselaj. Mult timp a căutat să-și explice 
acest fenomen care a constituit obiectul unui schimb 
de păreri cu mai mulți specialiști în aerodinamică. 
După studii și cercetari care au durat mai bine de 
2 decenii (efectuate atât de descoperitorul acestui 
fenomen cât și de alți cercetători), s-a recunoscut 
noutatea acestui fenomen căruia profesorul Albert 
Metral i-a dat denumirea de „efectul Coandă”, 
denumire ulterior generalizată.  

„Efectul Coandă” pare simplu în aparență, tratarea 
teoretică și aplicarea sa sunt însă destul de com-

plicate. În esență, el constă din tendința unei pelicule 
foarte subțiri de fluid de a se lipi de pereții convecși 
care o limitează. Dacă această pânză subțire de fluid 
este evacuată printr-o fantă îngustă, deasupra unei 
suprafețe solide rotunjite, direcția jetului se poate 
chiar inversa, adică întoarce cu 180 de grade față de 
sensul de curgere a fluidului. Mulțumită acestui 
fenomen se poate obține o forță portantă sau pro-
pulsivă pe un obiect zburător care stă pe loc sau se 
deplasează, cu condiția de a se sufla pe suprafața lui 
un strat de aer și de a i se da o cubură convenabilă. La 
data de 8 octombrie 1934, Henri Coandă a brevetat 
invenția cu nr. 374943, sub denumirea de „Procedeu 
și dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt 
fluid”.  

Pe baza „efectului Coandă”, inginerul român 
Henri Coandă va breveta ulterior, în perioada 1932-
1970, variante pentru „Farfuria zburătoare“, denumită 
tehnic de către inginer „aerodina lenticulară”. 
Ultimul proiect de aerodină făcut public de către 
Henri Coandă datează din 1970, şi este constituit de 
fapt dintr-un sistem de patru farfurii zburătoare care 
susţin un fuselaj. Forţele pe care le generează 
farfuriile se întâlnesc într-un punct situat la peste 
10 metri deasupra corpului aeronavei, asigurându-se 
astfel şi stabilitatea. 

Iată cum este prezentat inginerul român Henri 
Coandă în wikipedia „Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 
1886 - d. 25 noiembrie 1972) a fost un academician și 
inginer român, pionier al aviației, fizician, inventator, 
inventator al motorului cu reacție și descoperitor al 
efectului care îi poartă numele”. A fost fiul 
generalului Constantin Coandă, prim-ministru al 
României în 1918 „și primul Președinte al Consiliului 
de Administrație al I.A.R Brașov înființată prin legea 
privitoare la intreprinderile industriale în legătură cu 
apărarea națională, semnată la 25 iunie 1925 la Sinaia 
de Ferdinand, Regele României“. 
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Fig. 2. Avionul Coandă 1911 și avionul biplan Coandă- Bristol. 
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Fig. 3. Brevetele Inginerul Henri Coandă pentru  aerodine lenticulare și macheta de la Muzeul Dimitrie Leonida  
din București a sistemului de patru farfurii zburătoare conceput în anul 1970. 

 

    
 

Fig. 4. Macheta scara 1/1 a avionului Coandă 910 realizată la I.C.A. Brașov  
și vedere laterală și din față. 

 
Tabel cu unele din avioanele realizate de Henri Coandă în perioada 1910-1918 

 

Anul  Tip avion Anvergura aripi Lungime 
fuselaj 

Observaţii 

1910 Coandă 1910 10,30 m 12,50 m Primul avion cu reacție 

1911 Coandă 1911 17,00 m 11,70 m Avion cu elice 

1912 Bristol-Coandă 12,192 m 8,229 m  

1913 Bristol-Coandă 11,826 m 8,26 m Biplan hidro 

1913 Bristol-Coandă  11,582 m 8,382 m Biplan biloc BR7 

1913 Bristol-Coandă  11,45 m 8,90 m Biplan biloc TB8 

1913 Bristol-Coandă Tb8 Hidro 11,00 m 9,55 m Biplan biloc Hidroavion 

1914 Bristol-Coandă  8,20 m 8,20 m Biplan biloc PB8 

1914 Bristol-Coandă Gb75 11,23 m ........... Biplan biloc  

1914 Bristol-Coandă  6,70 m 6,30 m Biplan biloc BC- RB 

1915 Bristol-Coandă Nr. 3  - - Biplan biloc  

1916 Coandă nr. 4  - - Biplan biloc bimotor 

1918 Coandă nr. 5 Sia-Bn.2  - - Biplan biloc bimotor 
 



INGINERUL ROMÂN HENRI COANDĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2015 ● aprilie-iunie 105

Despre autor 

Ing. Traian TOMESCU 
Preşedintele Sucursalei AGIR Braşov 
 

A absolvit Facultatea de Aeronave şi Instalaţii de Bord din Institutul Politehnic Bucureşti, în anul 1970, şi, ca inginer la 
S.C. IAR S.A. – Braşov, şef al Secţiei de Montaj General şi Încercări Aeronave, a contribuit la montarea a peste 1000 de 
planoare, motoplanoare, avioane si elicoptere. Este aeromodelist din anul 1950 şi, în perioada 1966-1970, a fost pilot 
sportiv – planorist de performanţă cu insigna F.A.I  C argint. A lucrat 37 de ani ca inginer la S.C. IAR S.A. – Braşov şi în 
perioada 2007-2011 a fost director general la S.C. Construcţii Aeronautice S.A. – Braşov. În prezent este pensionar. Este 
preşedinte al Filialei A.G.I.R. Braşov şi membru al Consiliului Director al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. 
 
 
 


