
BÀI TẬP CHƯƠNG 8: TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG DÒNG CHẢY 
 

SV đọc chương 8 sách Cơ học chất lỏng – Tập 1 và làm các bài tập: 8.28.3; 8.28.6; 8.45; 8.61; 

8.63; 

Ngoài ra, SV làm thêm các bài tập sau:  

Bài 8.1: 
Nước được bơm từ bể chứa thấp lên bể chứa cao với lưu 
lượng Q=85 l/s qua đoạn đường ống dài L=610m. Đường 
ống được làm bằng sắt có đường kính d=0,15m và độ 
nhám tuyệt đối e=0,04mm. Máy bơm có hiệu suất 
η=75%, hãy tính công suất yêu cầu của máy bơm. Hệ số 
nhớt động học của nước υ=1,01*10-6 m2/s. 

 
      Đáp số:  f=0.01554 ;       P=118 kw 

 

Bài 8.2: 

Nước chảy từ hồ chứa vào tuabin như hình 
bên gồm: 45m đường ống có đường kính 
d1=0,05m, 40m ống có đường kính d2=0,15m, 
và 50m ống có đường kính d3=0,075m, tất cả 
làm bằng gang. Hệ thống có 2 khúc uốn 900 và 
1 van cầu mở. Cho hệ số tổn thất cục bộ tại 
mỗi chỗ uốn là ku=1, của van cầu là kv=5. Chiều 
cao mố nhám trung bình e=0,25mm. Nếu mực 
nước ở cửa ra có cao độ 0m, mực nước của hồ 
chứa là 35m, tính công suất tuabin khi lưu 
lượng dòng chảy là Q=0,005 m3/s. Hệ số nhớt 

động học của nước υ=1,01*10-6 m2/s.  

 Đáp số: f1=0.03111;  f2=0.02597;  f3=0.0283;  ht=23,11m;  P=1133W 

 
Bài 8.3: 

Nước chảy giữa hai bể chứa hở (hình vẽ bên). Hệ số nhớt động học 
của nước υ = 1,01*10-6 m2/s. Nếu đường ống là ống trơn với chiều 
dài L = 4000 m và đường kính d = 8 cm, xác định lưu lượng dòng 
chảy trong ống. Biết chênh lệch mực nước ∆z = 95 m; hệ số tổn thất 
cục bộ ở cửa vào ống ke = 0,6. 
        

Đáp số:  Giải thử dần f=0.01728; V=1.467 [m/s]; Q =7.38 [l/s]. 


