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ÖZET 
 
Kütle akış hızının ve iki fazlı kuyuların entalpisinin gerçek zamanlı ölçümü, jeotermal kaynak 
yönetiminin geliştirilmesi ve bireysel kuyu üretimlerinin izlenmesi için önemlidir. İki fazlı kuyuların 
üretimini ölçmek için mevcut teknikler hem pahalıdır (ayırıcılar), veya doğruluk derecesi düşüktür 
(izleyici seyreltme) ya da jeotermal kuyusunun test için elektrik üretiminden ayrılarak, dışarı akıtılarak 
ölçülmesi gerekir. Hem laboratuvar hem de saha testleri kullanılarak birkaç yeni gerçek zamanlı iki 
fazlı akış ölçüm yöntemi araştırılmaktadır. İki fazlı orifis plakası en yaygın olarak incelenen yöntemdir 
ve dünya çapında çeşitli jeotermal alanlarda da uygulanmıştır. 
 
Bu çalışmada, Yeni Zelanda ve Endonezya'daki kapsamlı jeotermal saha testleri ile,iki fazlı ölçüm için 
bilinen korelasyonlar  eşmerkezli keskin kenarlı, delikli levha kullanılarak sınanmıştır. Bu korelasyonlar 
nispeten karmaşıktır ve ampirik olarak türetilmiş ve kalibrasyon parametrelerini içerir. Bu çalışmada 
ayrıca yüksek hassasiyete sahip yeni bir basit korelasyon da sunulmuştur. Jeotermal boru hatlarında 
hem düşük debide hem de kütle akış hızı ve entalpi gerçek zamanlı doğru ölçümünü sağlayan yeni bir 
orifis plakası tasarım ve uygulamasının sonuçları da sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Delik plakası, iki fazlı, jeotermal akışkan, gerçek zamanlı ölçüm, kütle akış hızı, 
entalpi. 
 
 
ABSTRACT 
 
Real time measurement of the mass flow rate and enthalpy of two-phase wells is important for the 
management of geothermal development and monitoring individual well outputs. Existing techniques 
for measuring the output of two-phase wells are either expensive (separators), low in accuracy (tracer 
dilution) or require the geothermal well to be taken out of production (horizontal discharge) for testing. 
Several new real-time two-phase flow measurement methods are being investigated using both 
laboratory and field-testing. The two-phase orifice plate is the most widely examined method and has 
also been implemented in several geothermal fields worldwide. 
 
In this work, extensive geothermal field testing in New Zealand and Indonesia were used to examine 
existing correlations for two-phase flow measurement using the concentric sharp-edge orifice plate. 
These correlations are relatively complex and include several empirically derived and calibration 
parameters. A new simple correlation with high accuracy was also presented in this work. Results 
from a novel new orifice plate design and implementation allowing the real-time acurate mesurement 
of both mass flow rate and enthalpy at low cost in geothermal pipelines are also presented.  
 
Key Words: Orifice plate, two-phase, geothermal fluid, real-time measurement, mass flow-rate, 
enthalpy. 
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1. GİRİŞ 
 
Jeotermal kuyulardan çıkan jeotermal akışkanın debisinin ölçümü, jeotermal sahanın günlük yönetimi 
için zorunludur. Kuyuların operasyonunda izlenmesi gereken parametreler kütle akış hızı ve entalpidir. 
Bu ölçümler, sürekli izlendiğinde, kuyulardaki potansiyel problemleri saptamada da yardımcı olur. 
 
Yeni gelişen tüm jeotermal güç santraller, buhar alan yapıların tasarımı için merkezi ayırma sistemi 
kullanırlar [1]. Bunun sebebi hem nispeten düşük sermaye yatırımı, hem de bireysel kuyubaşı 
ayırıcılardansa daha basit çalışma ve bakıma sahiptir olmasıdır [1,2]. Sonuç olarak, her üretim 
kuyusundan kütle akış debisi ve entalpiyi izlemek zordur çünkü kuyunun iki fazlı boru hattı direk olarak 
farklı kuyu hatlarına bağlıdır ve merkezi ayırıcıya gönderilmektedir. Böylece, merkezi ayırıcıdaki 
kütlesel debi ve entalpi birçok kuyunun karışımıdır. Bugünlerde birçok jeotermal endüstri, basitliği, 
düşük kurulum maliyeti ve yüksek güvenirliği nedeniyle kütle akış hızını ölçmek için orifis plaka 
tekniğini kullanmaktadır [3]. 
 
Şu anda jeotermal uygulamalarda dört yaygın iki-fazlı akış ölçüm tekniği vardır [4]: toplam akış 
kalorimetreleri [4]; dudak basıncı metodu [5]; ayırıcı metodu [6] ve izleyici seyreltme metodu [7,8].  
 
 
1.1 Total Akış Kalorimetresi 
 
Kalorimetre jeotermal kuyularda kütle debisini ve akan entalpiyi ölçmek için basit ve pratik bir 
yöntemdir [4].  Jeotermal sıvılar deşarj edilip belirli hacim tankında soğuk suyla karıştırılır (şekil 1). Bu 
metodun temel fikirleri, ilk termodinamik yasasından sonra, tankın içindeki kütle debisini ve akış 
entalpisini hesaplamak için tank içindeki ilk ve son hacimler ve sıcaklıkları ölçmektir. Bu yöntem tank 
boyutunun sınırlamalarından dolayı sadece düşük kapasiteli jeotermal kuyular için uygundur [4]. Bu 
yöntem yaygın bir şekilde dar çaplı ve dar çaplı arama kuyularını test etmek için kullanılır. 

 
Şekil 1. Küçük çaplı üretim kuyusuna kurulmuş total akış kalorimetresi. 

 
 
 
1.2 Dudak Basıncı metodu 
 
Dudak basıncı metodu James [5] tarafından geliştirilmiş ve kısa bir zaman periyodunda nispeten iyi bir 
doğrulukla kuyu üretim testi için kullanılmaktadır. Eğer sıvı bir boru yoluyla atmosfere tahliye 
ediliyorsa, boru çıkışındaki gösterge basıncı sıfır olacaktır. Ancak, eğer sıvı hızı önemli miktarda 
artarsa, boru çıkışına yakın olan basınç sıvının kütle debisine orantılı olarak artacaktır. Dudak basıncı 
metodu jeotermal kuyuların dikey (doğrudan atmosfere) veya susturucuya (silencer) doğru yatay 
açılarak uygulanabilir. Yatay tahliye daha doğru ve hassastır; ancak daha fazla ekipman ve dikey 
tahliyeden daha maliyetlidir.  
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Şekil  2. (Tek buharlaştırmalı) susturucu yoluyla dudak basıncıyla yatay tahliyenin şematik diagramı. 
 
 
1.3 Ayırıcı metodu 

 
Özel bir ayırıcı içindeki iki fazlı sıvı ayrılması (Şekil 3) doymuş buhar ve suyun (brine) kütle debilerinin 
ölçülmesini sağlar. Ayırıcı basıncındaki buhar ve su entalpisi iki fazlı sıvının toplam entalpisini 
hesaplamada kullanılır. Elde edilebilen ayırma verimliliği en azından %99,9 dur [6]. Bu metot en 
yüksek doğruluğa sahiptir; ancak, ayırıcı ve susturucu tesisi maliyetinden dolayı sermaye maliyeti 
oldukça yüksektir. Bölgeye ekipman nakliye maliyeti de bu metodun toplam maliyetine katkıda 
bulunur. 

 
 

Şekil 3. Ayırıcı metod kurulum şematik diagramı(çift buharlaştırmalı). 
 
 
Ayırıcı metodu sahada bütün kuyu başlarında kurulmuş olan ayırıcılar olduğunda kalıcı uygulamalar  
için daha uygundur. 
 
Bazı jeotermal işletmelerde yerleştirilmiş çok-kademeli ayırıcı sitemi vardır (Şekil 4), ve buna üçlü fazlı 
(buharlaştırma ayırıcıda yer alır, buharlaştırma santrali ve susturucu) denir ve hassas ve doğru bir 
yöntemdir.  

 



  ______________________  78  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Jeotermal Enerji Semineri 
 

 
 

Şekil 4. (üç buharlaştırmalı) iki ayırıcı yöntemi kurulumu şematik diagramı  
 
 
1.4 İzleyici Seyreltme Metodu 
 
İki fazlı kuyudan toplam entalpi ve kütle akış hızı iki fazlı bir boru hattına [8] konsantrasyonu bilinen  
kimyasal izleyiciler (Şekil 5a) enjekte ederek hesaplanabilir. Aşağı akıştaki buhar ve suyun kimyasal 
örneklenmesi (Şekil 5b) kütle akış hızı ve entalpinin hesaplanmasını sağlar. Ancak, sonuç gerçek 
zamanlı olmayacaktır çünkü örnekler analiz için laboratuvara gönderilir ve sonuçlar daha sonra çıkar. 
Broaddus’un çalışmasına [7] göre izleyici seyreltme metodu, yeni bir sıvı-faz izleyici ve otomatik analiz 
tekniği kullanılarak çevrim içi akış hızı ve entalpi ölçümü için kullanılabilir. Fakat günümüz sensör 
teknolojisindeki kısıtlamalar nedeniyle istenen hassasiyet ve doğrulukta kimyasal izleyici analizi için 
uygun araçları bulmak zordur [9].   
 

      
 

(a)                                                                     (b) 
 

Şekil 5: (a) enjeksiyon ve (b) örnekleme ekipmanı için izleyici akış testi şematik planı (MBCentury, 
NZ Ltd’in  izniyle). 

 
 
1.5 Diğer ölçüm teknikleri   
 
Jeotermal boru hatlarında iki fazlı akışı ölçmek için diğer birçok yöntem (ultrasonik metre, Coriolis akış 
metre, radyo frekansı, sıkışma yükü odaları) yıllar içinde farklı yazarlar tarafından araştırılmıştır [9]. 
Ancak iki fazlı orifis plaka metodu dışında bu yöntemlerin hiçbiri ticari/endüstriyel uygulamaya 
ulaşamamıştır.  
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2. İKİ FAZLI ORİFİS PLAKA  
 
Orifis plakalar, on yıllardır jeotermal endüstri tarafından tek fazlı buhar veya sıvı kütle debisi ölçmede 
kullanılmaktadır (Şekil 3-4). Orifis plakalar (Şekil 6) 1980’lerin sonlarından beri iki fazlı jeotermal 
borular/kuyularda kütle debisini ölçmede kullanılmaktadır. Ancak, bu uygulamaların doğruluğu üzerine 
çok bilgi yayınlanmamıştır, anladığımız kadarıyla Mordock korelasyonu [3] yaygın olarak kullanılmıştır 
fakat fazla iç görü ve anlama olmadan bir doğrulama faktörü ile birlikte her alanda kalibre edilmesi 
gerekimekteydi. Helbig ve Zarrouk tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma [3] dört farklı korelasyonu 
kıyaslamış ve ayrılmış akış modeline dayalı olarak yeni ve daha doğru bir korelasyon geliştirmiştir. 
Daha yakın geçmişte, Mubarok ve arkadaşları [9] Helbig ve Zarrouk [3] dahil olmak üzere altı farklı 
korelasyonu test etmiş ve basit ve daha doğru bir korelasyon geliştirmiştir (denklem 1):  
 

�̇�𝑚 = 9.7 × 105 ×  (ℎ)−1.72 ��
𝑝𝑝1
𝑝𝑝2
�
𝐷𝐷
�10−5∆𝑝𝑝

𝐷𝐷

� �
�𝜋𝜋𝑑𝑑

2

4 ��2∆𝑝𝑝

��1 − 𝛽𝛽4�
�                                         (1) 

 
Bu denklemde: �̇�𝑚 toplam kütle debisi(kg/s); 𝑝𝑝1 orifis plaka basıncı(bar); 𝑝𝑝2 orifis plakanın aşağı akış 
basıncı (bar); 𝐷𝐷 boru içi çapı(m); 𝑑𝑑 orifis çapı (m); (𝛽𝛽 = 𝑑𝑑/𝐷𝐷), ℎ iki fazlı sıvının entalpisi(kJ/kg) ve 
 ∆𝑝𝑝 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2). 
 
Denklemin avantajı (1) şudur, sıvı entalpisini tahmin edebilecek yöntemlerle doğrudan kaplinge izin 
veren girdi parametrelerinden biri olan entalpiye sahiptir.  
 

 
 

Şekil 6: (a) Orifis flanş kurulumu ve (b) eş merkezli keskin uçlu orifis plakanın çapraz kesitinin şematik 
diagramı (Mubarok ve ark. dan alınmıştır, 2019) 

 
 
 
3. KÜTLE DEBİSİ VE ENTALPİ ÖLÇMEK İÇİN İKİ FAZLI ORİFİS PLAKASI 
 
2007’den beri iki fazlı orifis plakası araştırma ve saha uygulamaları, (farklı tasarımlarda) ve diğer 
basınç diferansiyel cihazlarında (Venturi tüpü ve Nozıl) büyük çaplı (10 inç’ten 24 inç’e) jeotermal 
borularda jeotermal sıvının gerçek zamanlı kütle debisi ve entalpisini ölçmeye odaklanmıştır. Bu 
teknoloji uluslararası patent başvuruları tarafından korunmuş ve ilgili endüstriler ve saha operatörlerine 
lisans anlaşmasıyla sunulmuştur. Şekil 7 iki farklı jeotermal alandaki saha testlerinin sonuçlarını 
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göstermektedir: (Şekil 2) metod doğru bir şekilde yatay tahliye kullanarak ve (Şekil 3) ayırıcı 
metoduyla saha testi verileri ile kıyaslandığında iki fazlı kütle debisi ve entalpi ölçtüğünde. Contact 
Energy Ltd., Yeni Zelanda ve Pertamina Jeotermal Enerji, PT, Endonezya şu anda günlük saha 
operasyonlarında bu teknolojiyi kullanmaktadırlar. Bütün üretim kuyuları için kütle debisi ve entalpinin 
gerçek zamanlı ölçümü saha operatörüne tüm jeotermal kuyuların var olan güç çıktısının güncel 
bilgisini vermektedir. Ayrıca herhangi bir kuyuda bir problem olduğunda (termal kaçak, gövde tahribatı, 
tortu sıkışması) uygun yanıt ve müdahaleyi sağlar. Numerik rezervuar modelleri oluştururken ve doğru 
kuyu performansı için geçmişle kıyas açısından bu veriler çok değerlidir.  
 

 
 

Şekil 7. Farklı jeotermal sahalardaki iki kuyudan toplam kütle debisi ve entalpinin gerçek zamanlı 
ölçümü 

 
 
 
 
TARTIŞMA 
 
Bireysel kuyuların iki fazlı kütle debisi ve entalpisini ölçmenin önemi jeotermal endüstrisi tarafından 
yaygın bir şekilde kabul görmüştür. 
 
Var olan ve jeotermal endüstri tarafından kullanılan ölçüm teknikleri  (Kalorimetre, susturucuya yatay 
tahliye, ayırıcı metodu ve izleyici seyreltme metodu) tartışılmıştır. İlk iki metot kuyunun üretimini 
durdurmayı gerektirir (gerçek zamanlı değil), ayırıcı yöntemi önemli miktarda alt yapı (yüksek maliyet) 
gerektirir, izleyici seyreltme metodu da işletmesi pahalı, gerçek zamansız ve en az doğru ve hassas 
olanıdır.  
Tablo 1 iki fazlı orifis plakası (Şekil 7) ve jeotermal endüstride (3) var olan iki fazlı akış ölçüm 
tekniklerinin kıyaslama özetini vermektedir. Tablo 1 iki fazlı orifis plakanın, endüstriye,  kuyu üretimde 
iken,  gerçek zamanlı doğru ve düşük maliyetli kütle debisi ve entalpi ölçümü sağladığını 
göstermektedir.  
 
İki fazlı orifis plaka; kuyu çevrim içi iken düşük maliyette gerçek zamanlı ölçüm sunar. Orifis 
plaka/levha ölçümleri teknolojisindeki yeni gelişmeler hem kütle debisi hem de entalpinin düşük 
maliyetle doğru gerçek zamanlı ölçümüne imkân verir.  
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- Mean relative error of predicted enthalpy: 0.09%
- Mean relative error of predicted mass flow rate: -1.28%
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Tablo 1. İki fazlı akış ölçüm metodlarının kıyaslaması ([3]den değiştirilerek). 
 

Yöntem 
Ölçme  Maliyet 

Entalpi hata 
(kJ/kg) 

Relatif 
kütlesel debi 

hatası  
(%) 

Çevrim 
içi 

Eş 
zamanlı  

İlk 
yatırım İşletme 

Toplam akış 
kalorimetresi Hayır Hayır  Orta Düşük 10-30 3-5 

Dudak basıncı Hayır Evet  Düşük Düşük 20-50 5-10 

Ayırıcı  Evet Evet  Yüksek Düşük 10-30 3-5 

Izleyici seyreltme Evet Hayır  Düşük Yüksek 20 5 

Iki fazlı orifis plakası Evet Evet  Düşük Düşük 10-20 1-5 
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jeotermal iki fazlı akış ölçümüne odaklanmaktadır.  
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kıdemli öğretim görevlisidir. Lisans öğrenimini Auckland’da Makine Mühendisliğinde, doktorasını da 
Melbourne, Avustralya Monash Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr Cater’in hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği (cfd) teknikleri ve yenilenebilir enerji ve biomedical cihazlarla ilgili çeşitli sıvı akışları deneyleri 
ile ilgili 20 yıldan fazla tecrübesi vardır. Şu anda uzay mühendisliği öğrencilerinin küçük uydular 
yapmasıyla ilgili bir eğitim faaliyetinde Uzay Sistemleri Auckland Programında Mühendislik Lideridir. 
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ABSTRACT 
 
Real time measurement of the mass flow rate and enthalpy of two-phase wells is important for the 
management of geothermal development and monitoring individual well outputs. Existing techniques 
for measuring the output of two-phase wells are either expensive (separators), low in accuracy (tracer 
dilution) or require the geothermal well to be taken out of production (horizontal discharge) for testing. 
Several new real-time two-phase flow measurement methods are being investigated using both 
laboratory and field-testing. The two-phase orifice plate is the most widely examined method and has 
also been implemented in several geothermal fields worldwide. 
 
In this work, extensive geothermal field testing in New Zealand and Indonesia were used to examine 
existing correlations for two-phase flow measurement using the concentric sharp-edge orifice plate. 
These correlations are relatively complex and include several empirically derived and calibration 
parameters. A new simple correlation with high accuracy was also presented in this work. Results 
from a novel new orifice plate design and implementation allowing the real-time acurate mesurement 
of both mass flow rate and enthalpy at low cost in geothermal pipelines are also presented.  
 
Key Words: Orifice plate, two-phase, geothermal fluid, real-time measurement, mass flow-rate, 
enthalpy. 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kütle akış hızının ve iki fazlı kuyuların entalpisinin gerçek zamanlı ölçümü, jeotermal kaynak 
yönetiminin geliştirilmesi ve bireysel kuyu üretimlerinin izlenmesi için önemlidir. İki fazlı kuyuların 
üretimini ölçmek için mevcut teknikler ya pahalıdır (ayırıcılar), doğruluk derecesi düşük (izleyici 
seyreltme) ya da jeotermal kuyusunun test için elektrik üretiminden ayrılarak, dışarı akıtılarak 
ölçülmesi gerekir. Hem laboratuvar hem de saha testleri kullanılarak birkaç yeni gerçek zamanlı iki 
fazlı akış ölçüm yöntemi araştırılmaktadır. İki fazlı orifis plakası en yaygın olarak incelenen yöntemdir 
ve dünya çapında çeşitli jeotermal alanlarda da uygulanmıştır. 
 
Bu çalışmada, Yeni Zelanda ve Endonezya'daki kapsamlı jeotermal saha testleri ile,iki fazlı ölçüm için 
bilinen korelasyonlar  eşmerkezli keskin kenarlı, delikli levha kullanılarak sınanmıştır. Bu korelasyonlar 
nispeten karmaşıktır ve ampirik olarak türetilmiş ve kalibrasyon parametrelerini içerir. Bu çalışmada 
ayrıca yüksek hassasiyete sahip yeni bir basit korelasyon da sunulmuştur. Jeotermal boru hatlarında 
hem düşük debide hem de kütle akış hızı ve entalpi gerçek zamanlı doğru ölçümünü sağlayan yeni bir 
orifis plakası tasarım ve uygulamasının sonuçları da sunulmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Delik plakası, iki fazlı, jeotermal akışkan, gerçek zamanlı ölçüm, kütle akış hızı, 
entalpi. 
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1. INTRODUCTION 
 
Measurement of geothermal fluid output from geothermal wells is mandatory in the geothermal 
industry for day-to-day field management of a geothermal field, and required by law for resource 
consent. The parameters that have to be monitored during the operation of wells are mass flow rate 
and enthalpy. These measurements also help in detecting potential problems in wells if monitored 
continuously.  
 
All new geothermal power developments use a centralized separation system for their steam field 
facilities design [1]. This is because it involves relatively low capital investment and has simpler 
operation and maintenance than having individual wellhead separators [1, 2]. Consequently, the 
monitoring of mass flow rate and enthalpy from each production well is difficult because the two-phase 
pipeline of the well is connected directly to other wells in the same and different well pads and 
delivered to the central separator. Thus, the mass flow rate and enthalpy in the central separator is a 
mixture of several wells. Nowadays, many geothermal industries are using the orifice plate technique 
to measure a mass flow rate due to the simplicity, low install cost and the high reliability [3].  
 
At the moment there are four common two-phase flow measurement techniques in geothermal 
applications: total flow calorimeters [4]; the lip pressure method [5]; the separator method [6] and the 
tracer dilution method [7, 8]. 
 
1.1 Total Flow Calorimeter 
 
The calorimeter is a simple and practical method to measure mass flow rate and flowing enthalpy in 
geothermal wells [4]. Geothermal fluids are discharged and mixed with cold water inside a known 
volume tank (Figure 1). The fundamental ideas of this method are measuring the initial and final 
volumes and temperature inside the tank to calculate the mass flow rate and flowing enthalpy 
following the first low of thermodynamic. This method is only appropriate for geothermal wells with low 
(1-2 MWth) capacities due to the limitation of the tank size [4]. It is commonly used for testing small 
dimater direct use wells and investigation slim holes.  

 
Figure 1. The total flow calorimeter installed on a small diameter production well. 

 
 
1.2 Lip Pressure Method 
 
The lip pressure method was developed by James [5] and used for well production testing, with 
relatively good accuracy over a short time period. If the fluid is discharged to the atmosphere through 
a pipe, the gauge pressure at the pipe outlet will be zero. However, when the fluid velocity increases 
significantly, the pressure close to the pipe outlet increases proportionally to the mass flow rate of the 
fluid. The lip pressure method can be applied to the vertical discharge of geothermal wells and 
horizontal discharge into a silencer (flash drum). The horizontal discharge is more accurate; however it 
involves more equipment and higher cost than vertical discharge. 
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Figure 2. Schematic diagram of the horizontal discharge with a lip pressure tube through a silincer 
(single flash). 

 
1.3 Separator Method 
 
The separation of the two-phase fluid in a dedicated separator (Figure 3) allows the measurement of 
the mass flow rates of saturated steam and water (brine). The enthalpies of steam and water at the 
separator pressure are used to calculate the total enthalpy of the two-phase fluid. The efficiency of 
separation that can be achieved is at least 99.9% [6]. This method has the highest accuracy; 
nevertheless, the capital cost is quite high due to the cost to provide facilities including the separator 
and silencer. Equipment transport costs to site also contribute to the high overall cost of this method. 
 

 
 

Figure 3. Schematic diagram of separator method set-up (double flash) 
 
The separator method is more suited to perminant instalations when there are separatores installed at 
all wellheads in the field.  
 
Some geothermal facilities can have builtin multi-stage separation system (Figure 4), this called the 
tripple phase (flashing taking place in the separator, flash plant and the silencer) and is also an 
accurate methods.  
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Figure 4. Schematic diagram of the two separator method set-up (triple flash) 
 
 
1.4 Tracer Dilution Method 
 
The total enthalpy and mass flow rate from a two-phase well can be calculated by injecting chemical 
tracers (Figure 5a) of known concentrations into a two-phase pipeline [8]. Two types of tracers are 
used for the liquid phase and steam phase. Chemical sampling of both steam and water (Figure 5b) 
further downstream allows the calculation of both total mass flow rate and enthalpy. However, the 
result will not be available in real-time as the samples are sent to the laboratory for analysis with 
results available later. A study by Broaddus [7] shows that the tracer dilution method can be used for 
online flow rate and enthalpy measurement using a new liquid-phase tracer and an automated 
analysis technique. However, it is difficult to find appropriate instrumentation for chemical tracer 
analysis with the required sensitivity and accuracy due to limitations in current sensor technology [9]. 

      
 

(a)                                                                     (b) 
 
Figure 5: Schematic layout of the tracer flow test method for (a) injection and (b) sampling equipment 

(from MBCentury, NZ Ltd with kind permission). 
 
 
1.5 Other measurement technuiques  
 
Several other methods (ultrasonic meter, Coriolis flow meter, radio frequency, compression load cells) 
for measuring two-phase flow in geothermal pipelines have been investigated by different authors over 
the years [9]. However, none of these methods has made it to commercial/industrial implementation 
with the exception of the two-phase orifice plate.  
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2. THE TWO-PHASE ORIFICE PLATE  
 
Orifice plates have been in used by the geothermal industry for measuring the mass flow rate single-
phase steam or liquid for decades (Figures 3-4). Orifice plates (Figure 6) have also been used for 
measuring the mass flow rate in two-phase geothermal pipelines/wells since the late 1980’s. However, 
not much information is published on the accuracy of these implementations, it is our understanding 
that the Mordock correlation [3] was commonly used but had to be calibrated for each field with a 
correction factor without much insight or understanding. A comprehensive work by Helbig and Zarrouk 
[3] compared four different correlations and developed a new and more accurate correlation based on 
the separated flow model. More recently, Mubarok et al [9] tested six different correlations including 
Helbig and Zarrouk [3] and developed a simple and more accurate correlation (equation 1): 
 

�̇�𝑚 = 9.7 × 105 ×  (ℎ)−1.72 ��
𝑝𝑝1
𝑝𝑝2
�
𝐷𝐷
�10−5∆𝑝𝑝

𝐷𝐷

� �
�𝜋𝜋𝑑𝑑

2

4 ��2∆𝑝𝑝

��1 − 𝛽𝛽4�
�                                         (1) 

 
where: �̇�𝑚 is total mass-flow rate (kg/s); 𝑝𝑝1 is the pressure of the orifice plate (bar); 𝑝𝑝2 is the pressure 
downstream of the orifice plate (bar); 𝐷𝐷 is the inside pipe diameter (m); 𝑑𝑑 is the orifice diameter (m); 
(𝛽𝛽 = 𝑑𝑑/𝐷𝐷), ℎ is the enthalpy of the two-phase fluid (kJ/kg) and ∆𝑝𝑝 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2). 
 
The advantage of equation (1) is that it has the enthalpy as one of the input parameters allowing direct 
coupling with methods that can estimate the fluid enthalpy. 

 
 

Figure 6: Schematic diagram of (a) orifice flange installation and (b) a cross section of concentric 
sharp-edge orifice plate (modified from Mubarok et. al, 2019). 

 
 
 
 
3. TWO-PHASE ORIFICE PLATE FOR MEASURING MASS FLOW RATE AND ENTHALPY  
 
Since 2007 research and field implementation of the two-phase orifice plate (in different designs) and 
other pressure differential devices (Venturi tube and Nozzle) have focused on measuring both mass 
flow rate and enthalpy of the geothermal fluid in large diameter (10” to 24”) geothermal pipelines in 
real-time. This technology is protected by international patents applications and is offered under a 
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licence agreement to interested industries and field operators. Figure 7 show some results of field 
testing in two different geothermal fields, where the method accurately measures both the two-phase 
mass flow rate and enthalpy when compared with field test data using both the horizontal discharge 
(Figure 2) and separator methods (Figure 3). Contact Energy, Ltd., New Zealand and Pertamina 
Geothermal Energy, PT., Indonesia are currently using this technology in their day-to-day field 
operation. Real-time measurement of both mass flow rate and enthalpy for all production wells gives 
the field operator an up-to-date knowledge of the available power output of all geothermal wells. It also 
allows prompt response and interference when problem occurs in any well (thermal breakthrough, 
Casing damage, scale build-up etc.). The data is also very valuable when building numerical reservoir 
models and history matching well performance accurately. 

 
 

Figure 7. Real time measurement of total mass flow rate and enthalpy from two wells in different 
geothermal fields. 

 
 
 
DISCUSSION 
 
The importance of measuring the two-phase mass flow rate and enthalpy of individual geothermal 
wells has been widely acknowledged by the geothermal industry. 
 
Existing measurement techniques in use by the geothermal industry are discussed (Calorimeter, 
horizontal discharge into a silencer, separator method and the tracer flow testing method). The first 
two methods require taking the well out of production (no real time), the separator method require 
significant infrastructure (high cost) while the tracer flow testing method is expensive to run, not in real 
time and is the least accurate. 
 
Table 1 gives a summery of the comparison between existing two-phase flow measurement 
techniques used in the geothermal industry [3] and the two-phase orifice plate (Figure 7). Table 1 
demonstrates that the two-phase orifice plate is providing the industry with real time accurate and low 
cost measurement of mass flow rate and enthalpy while the well is in production.  
 
The two-phase orifice plate offers; real-time measurement at low cost while the well is online. New 
advanced in orifice plate measurements technology is allowing accurate real time measurement of 
both mass flow rate and enthalpy at low cost.  
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Table 1. Comparison of geothermal two-phase flow measurement methods (modified after [3]). 
 

Method 
Measurement  Cost 

Enthalpy error 
(kJ/kg) 

Mass flow 
rate relative 

error  
(%) Online Real-

time  Initial Running 

Total flow calorimeter No No  Medium Low 10-30 3-5 

Lip pressure No Yes  Low Low 20-50 5-10 

Separator Yes Yes  High Low 10-30 3-5 

Tracer dilution Yes No  Low High 20 5 
Two-phase orifice 
plate Yes Yes  Low Low 10-20 1-5 
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