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REZUMAT. Scopul lucrării este de a propune o configurație  modernă de control pentru instalațiile de piroliză, ce 

pot fi utilizate pentru producția de hidrogen pe platforme industriale petrochimice. Pornind de la evaluarea 

aspectelor tehnologice și de la o analiză a termodinamicii  procesului de piroliză a etanului, se propune o soluție 

de conducere eficientă a reactorului de piroliză, organizată pe două niveluri de automatizare, nivelul de control și 

nivelul de supervizare și decizie, pentru  obținerea de hidrogen ca produs principal de reacție. Rezultatele  

cercetărilor au fost validate în simulare, înainte de implementarea pe o platformă experimentală. 

Cuvinte cheie: termodinamica, piroliza etanului, conducere de proces, niveluri de automatizare, control robust, 

optimizare și decizie. 

ABSTRACT. The aim of the work is to propose a modern control configuration for pyrolysis installations, 

which can be used for hydrogen production on industrial petrochemical platforms. Starting from the 

evaluation of the technological aspects and an analysis of the thermodynamics of the ethane pyrolysis 

process, an efficient control solution of the pyrolysis reactor is proposed, organized on two levels of 

automation, the control level and the level of supervision and decision, for obtaining hydrogen as the main 

reaction product. The research results were validated in simulation before the implementation on an 

experimental platform. 

Keywords: thermodynamics, ethane pyrolysis, process control, automation levels, robust control, optimization 

and decision. 

1. INTRODUCERE 

Hidrogenul este considerat o soluție alternativă și 

durabilă pentru atenuarea utilizării combustibililor 

fosili și pentru stoparea încălzirii globale. Având 

calități ecologice, hidrogenul a devenit o alegere bună 

pentru protecția mediului și pentru un combustibil 

verde.  

Hidrogenul poate fi generat din surse disponibile 

prin tehnici de conversie a hidrocarburilor, iar metoda 

termochimică este bine cunoscută în industrie. 

Hidrocarburile, precum etanul și aburul, reactanți 

bogați în atomi de hidrogen, pot participa, în condiții 

predeterminate, la producerea hidrogenului cu 

eficiență și costuri reduse de exploatare [1-4].  

Hidrogenul este folosit în multe industrii, cum ar 

fi transportul, chimia sau producția de energie, și 

astfel producerea de hidrogen va deveni o 

preocupare majoră pentru societate în viitor [5]. 

În domeniul tehnologiilor de producere a 

hidrogenului prin metode de piroliză termochimică 

sunt recomandate instrumentele de automatizare. 

Această lucrare propune o soluție eficientă de 

control pentru reacțiile de piroliză a etanului, pentru 

a obține hidrogen la echilibrul termodinamic [6-7].  

După introducere, în capitolul 2, lucrarea prezintă 

câteva aspecte legate de analiza termodinamică și de 

proiectarea configurației de control, organizată pe 

două niveluri pentru reactorul de piroliză. Capitolul 

3 propune soluția de control automat și proiectarea 

controlului la nivelul de reglare pentru parametrii 

reactorului de piroliză, inclusiv analiza de robustețe 

pentu sistemele proiectate. Capitolul 4 se ocupă cu 

proiectarea nivelului de supraveghere având ca 

obiectiv principal estimarea  punctului optim de 

operare pentru reactorul de piroliză. Rezultatele și 

concluziile sunt sumarizate în capitolul 5. 

2. ASPECTE TEHNOLOGICE ȘI SOLUȚIE 

DE CONTROL 

Sistemul de reacții de piroliză este orientat către 

producerea de hidrogen la echilibrul termodinamic, 
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când se obține o cantitate importantă de hidrogen. 

Compoziţia produşilor de reacţie la echilibrul 

termodinamic, se determină printr-o procedură 

numerică adecvată [8]. Pentru condiția de echilibru, 

problema optimizării neliniare cu restricții de 

egalitate este formulată in (2.1):  

 

  (2.1) 

unde entalpia G este dată de următoarea exprimare: 

  (2.2) 

Din analiza echilibrului termodinamic, sistemul 

de reacții de piroliza obține ca produs principal 

hidrogenul, în următoarele condiții: temperatura de 

reacție, T= 850 °C; presiunea, p=3,7 bari și raportul: 

 

Pe baza acestui rezultat preliminar, se propune o 

soluție de automatizare corespunzătoare pentru 

reactorul cu hidrogen. În instalația petrochimică de 

piroliză, reacția are loc deci la temperatură ridicată, 

aproximativ 830-870 °C, si la presiune scăzută, 

aproximativ 3-4 bari. Pentru a asigura progresul 

corespunzător al reacției catre echilibrul termo-

dinamic este necesar să se proporționeze  reactanții 

în raport de 1:4, de exemplu, 400 m3/h de etan și 

1600 m3/h de abur. La sfârșitul acestui proces 

chimic, se obține un amestec complex de produși de 

reacție, hidrogenul fiind produsul  principal [9]. 

Lucrarea  propune o metodologie adecvată de 

conducere numeric, organizată pe două niveluri de 

automatizare pentru exploatarea reactorului de 

piroliză într-un punct optim de funcționare (pentru  

maximizarea producției de hidrogen). Nivelul de 

control asigură evoluția procesului într-un punct 

nominal fixat prin valorile  referințăelor  sistemelor 

de control și funcționarea procesului într-o 

vecinatate a punctului nominal prin îmbunătățirea 

robustă a comenzii. În continuare, la nivelul de 

supervizare, se determină punctul optim de operare 

în domeniul admisibil de funcționare al procesului 

ca soluție a unei probleme de optimizare. Decizia 

optimă calculată este transferată automat sistemelor 

de control sub forma unor noi referințe. Prin 

acțiunea structurii ierarhizate de conducere propusă, 

reactorul de piroliză va opera într-un punct de 

exploatare eficient [9-11]. 

3. PROIECTAREA NIVELULUI  

DE CONTROL 

Nivelul de control care pilotează instalația de 

piroliză, asigură două cerințe majore: respectarea 

raportului adecvat pentru cantitățile de reactanți cu 

care se alimentează reactorul și asigurarea unor 

condiții de bună desfășurare a  reacțiilor de piroliză 

prin temperatura și presiunea corespunzătoare 

mediului de reacție din reactor. 

Soluția de automatizare propusă, folosește patru 

sisteme de control și este reprezentată în figura (3.1), 

unde FC-1 este sistemul de control pentru debitul de 

abur, FC-2 este sistemul de control pentru debitul de 

etan, sistemul de control TC-3 pentru temperatură și 

respectiv, sistemul de control PC-4 pentru presiune. 
 

 
 

Fig. 3.1. Soluție de control pentru reactor de piroliză a etanului. 

 

Proiectarea sistemelor nominale presupune identi-

ficarea modelelor dinamice și estimarea algoritmilor 

de reglare, pentru respectarea performanțelor impuse 

[9]. 

3.1. Proiectarea  sistemelor nominale 

de control 

Proiectarea sistemelor nominale presupune identi-

ficarea modelelor dinamice și estimarea algoritmilor 

de reglare, pentru respectarea performanțelor impuse 

[9]. 

Modelele matematice pentru cele două debite de 

reactanți sunt obținute din ecuații de curgere de 

fluid. Algoritmii de reglare de tip PID au fost 

estimați prin metode cunoscute de alocare de poli 

pentru sistemele în buclă închisă. Pentru validarea 

performanței sistemelor proiectate, a fost utilizat 
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mediul de simulare Matlab-Simulink, iar rezultatele 

sunt prezentate în figura (3.2). 
 

 
 

Fig. 3.2. Dinamica sistemelor nominale de control pentru 

debitelele de etan și abur. 

 

În acest caz, modelele dinamice ale proceselor au 

fost obținute prin metoda de identificare experi-

mental pe baza datelor dobândite, folosind metoda 

Least Squares Recursive Method (LSRM). Pentru 

modelele obținute, au fost determinați prin metoda 

alocării polilor, algoritmi polinomiali de control de 

tip RST, care asigură performanțe nominale dorite, 

în urmărire și reglare [9]. Figura (3.3) ilustrează 

răspunsul dinamic al sistemului pentru temperatură, 

şi figura (3.4) prezintă răspunsul sistemului pentru 

presiune [9]. 
 

 
 

Fig. 3.3. Dinamica sistemului nominal de control pentru 

temperatură. 

 

 
 

Fig. 3.4. Dinamica sistemului nominal de control pentru 

presiune. 

3.2. Proiectarea sistemelor robuste  

de control 

Pentru un sistem numeric fizic realizabil, în care 

algoritmul de control este implementat pe un proces 

real (microcontroller), performanțele obținute în 

simulare pentru sistemul nominal nu se regăsesc în 

cazul real datorită prezenței perturbațiilor și a 

neliniarităților. Astfel, în cazul sistemelor de control 

pentru temperatură și presiune, parametri de reacție 

importanți, comanda nominală se îmbunătățește în 

sens robust și poate păstra performanțele din 

simulare pe implementarea fizică a sistemelor 

proiectate. 

Robustețea sistemelor este estimată prin indi-

catori specifici: funcția de sensibilitate perturbație-

ieșire și marginea de modul de robustețe. Pentru o 

dinamică robustă a sistemului de control, marginea 

de modul este necesar să fie maximizată, iar 

valoarea maximă a funcției de sensibilitate să fie 

minimizată [9]. 

Pentru cele două sisteme care controlează 

temperatura și presiunea de reacție, s-a propus o 

margine de modul mai mare sau egală cu 0.5, ceea 

ce corespunde unui maxim de cel mult 6dB pentru 

funcția de sensibilitate la ieșire. Prin introducerea 

unor poliname de prespecificare la polinomul 

caracteristic al sistemelor în buclă închisă, se 

respectă cerințele de robustețe impuse, funcția de 

sensibilitate respectă limita de 6dB, așa cum se 

observă în figura. (3.5) și figura. (3.6). 
 

 
 

Fig. 3.5. Diagrama funcției de sensibilitate pentru sistemul de 

control robust al temperaturii. 

 

 
 

Fig. 3.6. Diagrama funcției de sensibilitate pentru sistemul de 

control robust al presiunii. 

4. PROIECTAREA NIVELULUI 

SUPERVIZOR 

Conducerea  procesului chimic pentru obținerea 

hidrogenului presupune găsirea și aducerea 

sistemului reacțiilor de piroliză în punctul de 

exploatare eficientă din domeniul admisibil de 
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funcționare. Acest obiectiv este realizat la nivelul 

ierarhic superior. Supervizorul estimează modelul de 

conducere al reactorului, construiește și rezolvă o 

problemă de optimizare care maximizează 

concentrația de hidrogen în produsul  de reacție. 

Prin prelucrarea unui set de date colectate 

experimental: debit de etan , debit de 

abur , presiune , temperatură 

 și concentrație de hidrogen , s-a 

estimat un  model neliniar de conducere, cu structura 

din (4.1): 

  (4.1) 

Problema de optimizare este formulata astfel: 

  (4.2) 

cu restricțiile tehnologice: 

  

  

  

 
 (4.3) 

Soluția obținută cu metoda numerică COMPLEX 

din biblioteca software de optimizare SISCON [7], 

este dată în (4.4) și reprezintă decizia de funcționare 

optimă. 

  

  

  

  (4.4) 

Producția maximă de hidrogen în acest caz, este 

dată de concentrația de hidrogen, z*=44.16%, din 

totalul amestecului produși de reacție. Decizia 

optimă  estimată la nivelul de 

supervizare este transferată automat sub forma 

noilor referințe, către sistemele de control [11]. 

5. CONCLUZII 

A fost propusă o soluție de control numeric 

organizată  pe două niveluri de automatizare, pentru 

producția de hidrogen cu o instalație de piroliză a 

etanului, bazată pe un control robust, supervizat. 

Această soluție estimează modelele dinamice ale 

procesului și evaluează algoritmii de reglare pentru 

parametrii cheie ai reactorului pentru producerea  

hidrogenului. 

A fost calculat un punct optim de operare pentru 

procesul de piroliză a etanului, în scopul obținerii 

producției maxime de hidrogen, folosind o metodă 

de optimizare din programarea matematică neliniară. 

Configurația propusă și validată în simulare oferă o 

concentrație maximă de hidrogen de 44.16%,  

superioară valoarii medii de 41.52% calculată pe 

setul de date disponibile, adică o îmbunătățire de 

6.3% a producției de hidrogen, ceea ce corespunde 

unei creșteri cantitative de hidrogen de 14.19 m3/h. 
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