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THE SAME TIME ARRANGEMENT OF THE DANUBE 
 
This paper presents the development of the Danube, at the same time 

the end showing that total energy potential of Danube 42,000 GWh/year is used 
71,3 % (30,000 GWh/year), country, assigned as follows: 31.5 % Austria, 
15.6 %, Romania, 15.6 %, Serbia, 6.3 % Slovakia and 2.3 % Germany 
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 După lungimea cursului (2860 km) şi suprafaţa bazinului 
(805.300 km2) Dunărea este al doilea fluviu din Europa, după Volga. Ea 
se formează din doi mici afluenţi – Brege şi Brigach – care izvorăsc la o 
altitudine de 1241 m în munţii Pădurea Neagră din Germania şi se 
unesc la Donaueschingen (678 m altitudinea). Aici însă ea pierde o 
cantitatea mare de apă care trece prin carstul subteran în bazinul râului 
Neckar. În perioadele secetoase ea rămâne chiar fără apă. Dintre 
afluenţi în continuare Innul are un debit de 810 m3/s, mai mare decât 
cel propriu al Dunării de 660 m3/s. 
 Dunărea este navigabilă începând de la Ulm. 
 Debitul fluviului creşte prin preluarea afluenţilor şi prezintă 
următoarele valori medii multianuale:  
 1470 m3/s la Passau după confluenţa cu Innul, 1920 m3/s la 
Viena, 2350 m3/s la Budapesta, 5300 m3/s la Baziaş, 6473 m3/s la 
intrarea în Delta Dunării.  

Sunt interesante debitele maxime şi cele minime, pe teritoriul 
ţării noastre, pe care le prezentăm în tabelul de mai jos. 
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Locul Data Maxim,m3/s Data Minim,m3/s 
Orşova 13.04.1940 15.100 12.01.54 1.250 
Olteniţa Mai 1942 15.900 Ian. 1964 1.450 
Chilia 5.07.1970 15.500 Oct. 1921 1.350 

 
Importantă cale navigabilă din cele mai vechi timpuri, Dunărea 

a început a fi valorificată energetic din prima parte a secolului XX. Pe 
teritoriul Germaniei mai importantă este centrala Kachlet de circa 53 
MW realizată în 1927, apoi modernizată. În perioada 1952-56 a fost 
construită de Germania şi Austria pe sectorul comun al Dunării centrala 
Jochenstein, cu puterea de 132 MW şi o producţie anuală de 850 
GWH/an care se împarte în mod egal între cele două ţări. Aceste 
centrale însumează circa 200 MW pe teritoriul Germaniei.  

Pe teritoriul Austriei, Dunărea prezintă un potenţial foarte 
însemnat, fapt care a condus la o serie de proiecte majoritatea realizate 
deja, proiecte realizate şi administrate de societatea pe acţiuni 
Österreichische Donaukraftwerke Aktiengesellschaft – DoKW. În 1976 
schema amenajării Dunării pe teritoriul Austriei era cea de mai jos. 

  

 
 

Proiectele au fost reevaluate şi modificate, astfel că astăzi 
situaţia este cea din tabelul de mai jos, date luate de pe site-ul DoKW. 
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Nr. Centrala Puterea 
MW 

Energie 
GWh/an 

Km de la 
vărsare 

Anul 
realizării 

1 Jochenstein 132,0 850,0 2203,3 1956 
2 Aschach 287,4 1617,4 2162,7 1964 
3 Ottensheim-Wilhering 179,0 1134,9 2146,1 1974 
4 Abwinden-Asten 168,0 995,7 2119,5 1979 
5 Wallsee-Mitterkirchen 210,0 1318,8 2094,5 1968 
6 Ybbs-Persenbeug 236,5 1335,9 2060,4 1959 
7 Melk 187,0 1221,6 2038,2 1982 
8 Altenwörth 328,0 1967,6 1980,5 1976 
9 Greifenstein 293,0 1717,3 1949,2 1985 
10 Nußdorf 4,5 24,6 1932,8 2005 
11 Freudenau 172,0 1052,0 1921,1 1998 
 Total 2197,4 13235,8   

 
Să prezentăm şi construcţia centralelor sau mai exact a 

nodurilor hidrotehnice aferente. Acestea cuprind barajul transversal pe 
fluviu cu mai multe câmpuri deversoare pentru apele mari, apoi centrala 
cu hidroagregatele ca parte a barajului şi respectiv o ecluză cu două căi 
pentru trecerea navelor. Mai jos sunt date vederile de ansamblu a două 
amenajări.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidroagre

gatele din aceste 
amenajări sunt de 
două tipuri: cu 
turbine Kaplan 
verticale şi cu 

turbine Kaplan orizontale. Ele sunt denumite şi bulb sau tubulare 
(Rohrturbine, în germană) și sunt prezentate schematic în desenele 
alăturate. Aceste două tipuri de turbine le vom regăsi şi la centralele 
Porţile de Fier 1, respectiv 2. 

 
 
Centrala 
Hidroelectrică 
Aschach văzută 
dinspre aval: în 
dreapta este barajul 
cu câmpurile 
deversoare, la mijloc 
centrala şi în stânga 
ecluza 
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 Ecluzele au canalele cu lăţimea de 24 m, adâncimea de 17 m 
şi lungimea de 230 m. 

În continuare Cehoslovacia şi Ungaria au început realizarea 
nodului hidrotehnic Gabcsikovo – Nagymarosi, proiect la care ulterior 
Ungaria a renunţat. Lucrarea începută pe partea cehoslovacă a fost 
finalizată de Slovacia, care cu toată oponenţa Ungariei şi a procesului 
iniţiat de aceasta, a finalizat centrala. Este echipată cu 8 turbine Kaplan 
cu diametrul de 9,2 m de 90 MW fiecare şi o producţie anuală de 2650 
GWH/an. Centrala de la Nagymarosi era prevăzută cu 6 turbine bulb, 
diametrul rotorului 7,5 m şi o putere de 27,4 MW similară celei de la 
Porțile de Fier 2. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Centrala 
Hidroelectrică 

Ybss-Persenbeug 
văzută dinspre aval. 

De data asta 
barajul deversor 

este la mijloc, între 
cele două clădiri ale 
centralei, iar ecluza 
pe malul stâng în 

sensul curgerii 
 

 
 
  

Hidroagregatul cu turbină Kaplan verticală şi cel cu turbine Kaplan 
orizontală/bulb. Schema construcţiei 
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       Următoarele amenajări sunt cele realizate de România şi Jugoslavia 
(Serbia), cunoscute după denumirea de Porţile de Fier I şi II. Potenţialul 
hidroenergetic al Dunării în zona Porţile de Fier este cel mai mare din 
Europa şi el este egal cu suma tuturor centralelor de pe Dunăre din 
Austria. În aceste condiţii era absolut raţională şi justificată valorificarea sa. 
Proiecte se făcuseră între cele două războaie mondiale, de profesori 
hidroenergeticieni, dar lipsea forţa economică. După 1960 România şi 
Jugoslavia erau în plină dezvoltare industrială, iar economia centralizată 
putea să asigure o dirijare de resurse spre aceste obiective uriaşe. 
 

 
Secţiunea printr-un baraj deversor cu stavilă segment 

 

 
Centrala Gabcsikovo cu turbine Kaplan 
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 Conducerile celor două ţări au hotărât că vor realiza proiectul 
prin forţe proprii şi cu asistenţa tehnică a specialiştilor sovietici care 
aveau executate şi în curs de realizare amenajări de asemenea 
dimensiuni. Constructorii hidroenergeticieni sovietici dispuneau de un 
portofoliu impresionant de soluţii pentru asemenea centrale: de la 
hidroagregate la toate echipamentele hidromecanice. Poate că asta a 
fost şi o şansă a noastră să realizăm cel mai eficient şi important 
obiectiv energetic. 

Drumul nu a fost însă simplu, dar o pregătire temeinică a 
existat şi aşa se explică succesul. Iată mai jos reperele în timp ale 
realizării: 
 -1956, la Bucureşti şi Brioni guvernul român şi jugoslav au 
căzut de acord asupra amenajării în comun a Dunării la Porţile de Fier. 
 -1956-60, ISPEH Bucureşti şi Institutul Energoproiekt Belgrad 
au elaborat memoriul tehnico-economic de realizare, aprobat. 
 -1963, 30 noiembrie, conducătorii celor state au semnat toate 
documentele de realizare. 
 -1964, 7 septembrie, are loc inaugurarea începerii execuţiei 
SHEN Porţile de Fier I. 
 -1972, 16 mai, sunt încheiate lucrările la SHEN PdF I. 
 Planul general de execuţie, realist şi bine întocmit, apoi urmărit, 
a permis realizarea intr-un timp record a acestei lucrări uriaşe. 
 -1969, 14 mai, trece primul vas prin ecluza românească, dar cu 
o singură treaptă. 
 -1970 începe punerea în funcţiune a hidroagregatelor care se 
realizează în timpi record în ordine astfel: 
 HA1 la 14.08.1970, HA2 la 2.11.1970, HA3 la 21.02.1971, HA4 
la 30.04.1971, HA5 la 20.08.1971 şi HA6 la 28.11.1971. 
 Aşa cum se vede destul de bine în fotografia de mai jos 
amenajarea hidrotehnică de la PdF 1 este simetrică, cuprinde la mijloc 
barajul deversor, apoi de o parte şi alta cele două centrale identice şi la 
cele două maluri ecluzele. Lungimea totală a barajului este 1278 m, iar 
componentele sunt: deversorul 441 m, cele două centrale 2x214 m, 
cele două ecluze 2x53 m iar la malul românesc un baraj nedeversor de 
186 m, respectiv la cel sârb de 117 m – acestea fiind rezultatul 
configuraţiei terenului. 
 Puterea instalată totală este de 2.050 MW la un debit instalat 
de 8.700 m3/s şi o cădere medie de 27,17 m. Producţia de energie în 
anul mediu este 10.500 GWh. Centralele au fiecare 6 hidroagregate cu 
puterea de câte 178 MW, acţionate de câte o turbină Kaplan verticală 
cu diametrul rotorului de 9,5 m. 
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 SHEN PdF I era prevăzută cu 2x6 grupuri cu turbine Kaplan, cu 
putera de 178 MW, la căderea nominală de 27,5 m şi turaţia de 71,5 
rot/min. Turbinele au diametrul rotor de 9,5 m, cele mai mari din lume la 
acea dată. 

În paralel cu activitatea pentru relizarea PdF 1 s-au elaborat 
documentele comune pentru trecerea la realizarea PdF 2, cu câte o 
centrală de 216 MW pe fiecare parte, cu 8 grupuri bulb, plus câte o 
centrală suplimentară de 54 MW fiecare, deci încă două grupuri. La 
centrala română prima conectare la sistem a avut loc în 31.12.1984, iar 
ultimul grup la 31.12.1986. 

 
 

 
Nodul 

hidrotehnic 
de la Porţile 

de Fier I 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

Sala maşinilor. Ceea ce văd vizitatorii aici sunt capetele de distribuţie,  
cele care asigură uleiul sub presiune pentru rotirea paletelor rotor. Axul 
paletelor rotorului, este cu 17 metri sub nivelul planşeului acestei săli 

 
Hidroagregatele de 27 MW, câte 10 pentru fiecare ţară, la 

căderea de 7,45 m şi turaţia de 62,5 rot/min, produc în anul hidrologic 
mediu 2580 GWh. 
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Punerile în funcţie pentru partea română au fost astfel: 1-primul 
agregat 30.01.1985, 2 - 30.04.1985, 3 - 10.07.1985, 4 – 30.09.1985, 5 
– 30.12.1985, 6 – 30.04.1986, 7 – 31.08.1986, 8 – 30.12.86.  

 
 

 
 

Centrala 
principală de 
la Porțile de 

Fier 2 
 
 
 

Iar la centrala Gogoşu, primul agregat 30.07.1993 şi 2 – 
30.12.1993. 

Au mai fost proiecte pentru o centrală la Turnu Măgurele-
Nicopole, unde N.Ceauşescu şi T.Jivcov au inaugurat şantierul cu câte 
un cancioc de mortar, dar partea bulgară nu a mai dorit continuarea ei. 

Studii au fost şi pentru 
sectorul românesc al 
Dunării, exemplu la 
Cernavodă, dar aici 
potenţialul hidroenergetic era 
totuşi foarte mic. 
 La final arătăm că 
din potenţialul energetic total 
al Dunării de 42.000 
GWh/an este utilizat 71,3 % 
(30.000 GWh/an), repartizat 
pe ţări astfel: 31,5 % Austria, 
15,6 % România, 15,6 % 
Serbia, 6,3 % Slovacia şi 
2,3 % Germania. 
  

Vederea ecluzei principale 
(dreapta) şi a celei de rezervă 

de la Porțile de Fier 2 
          * 
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