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Apa itu "Vortex shedding" ?

Setelah kita sedikit mengetahui arti pentingnya pengaruh VIV terhadap sebuah struktur, khususnya
struktur bangunan lepas pantai (BLP), mari kita lanjutkan obrolan kita sedikit lebih jauh. Namun
sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan di atas, sebaiknya kita memahami dulu apa yang terjadi
dengan pola aliran fluida di sekitar sebuah benda, lebih tepatnya sebuah silinder penampang bundar.
Mengapa silinder penampang bundar, karena kita sedang berada dalam domain pembicaraan BLP,
yang mana elemen-elemen penyusun BLP ini sebagian besar (terutama bagian yang berinteraksi
dengan air) berupa elemen-elemen tubular penampang bundar, sehingga obyek inilah yang paling pas
kita bahas. Begitu, bukan? Dalam hal ini, sebagai dasar, kondisi permukaan silinder kita anggap
mulus/tidak kasar.

Pola aliran fluida

Bila suatu medan aliran fluida (air atau udara, misalnya) terhalang oleh sebuah benda maka pola aliran
fluida tersebut akan terganggu dari kondisi stasionernya lalu akan mencari kondisi kesetimbangan
barunya. Misalkan pada kasus sebuah silinder yang berada dalam aliran steady, maka akan terjadilah
suatu pola aliran tertentu di sekeliling permukaan silinder tersebut. Ternyata, pola aliran ini salah
satunya tergantung pada suatu parameter yang disebut Angka Reynolds (Reynolds number), Re.
Parameter aliran fluida ini didefinisikan dengan:

v
UD.Re =

dimana D adalah diameter silinder, U adalah kecepatan aliran fluida datangnya dan v menyatakan
viskositas kinematis fluida.

Berdasarkan banyak percobaan visualisasi aliran yang telah dilakukan, nilai Re inilah yang akan
menentukan bagaimana bentuk pola aliran yang akan terjadi. Beberapa di antaranya misalnya, bila
nilai Re < 5, maka yang terjadi adalah pola aliran yang mulus, tanpa terjadi pusaran-pusaran lokal
fluida (vortex) dan tidak terjadi pula pemisahan aliran pada saat aliran sudah melewati silinder
(creeping flow). Selanjutnya bila kecepatan aliran dinaikkan, yang berarti nilai Re makin bertambah
besar, misalnya untuk rentang 5 < Re < 40, maka akan mulai terbentuk vortek. Dalam rentang nilai Re
ini akan terbentuk sepasang vortek simetris di belakang silinder yang berputar stasioner tanpa terpecah
selama rentang nilai Re tidak berubah.

Gambar 1. Skema terbentuknya Lapisan Geser(shear layer) yang selanjutnya
akan membentuk vortek A dan B
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Namun ketika nilai Re ini terus dinaikkan, maka medan aliran makin menjadi tidak stabil, yang mana
lambat-laun formasi vortek yang terbentuk mulai berantakan dengan pola-pola yang tertentu. Maka
pada saat itulah akan timbul suatu fenomena yang dinamakan Pelepasan Vortek (Vortex Shedding),
yang mulai terjadi pada saat nilai Re > 40. Fenomena ini adalah terlepasnya vortek secara bolak-balik
di sisi-sisi silinder dengan pola dan frekuensi tertentu. Pola pelepasan vortek ini pun secara lebih detil
akan memiliki bentuk tertentu sesuai dengan rentang angka Re-nya.

Fenomena pelepasan vortek ini memang biasa terjadi pada hampir semua jenis aliran fluida yang
memiliki nilai angka Re > 40. Pada nilai Re ini, lapisan batas (boundary layer) di sekeliling
permukaan silinder akan memisah akibat adanya gradien tekanan balik dari geometri yang divergen
dari aliran di sekitar sisi belakang silinder. Akibatnya terbentuklah suatu lapisan geser (shear layer).
Hal ini secara skematis diilustrasikan dalam Gambar 1. Dengan demikian untuk sementara pertanyaan
kita di atas sudah mulai terjawab, bukan?. Mari kita teruskan.

Mekanisme Pelepasan Vortek

Secara sederhana, mekanisme terjadinya pelepasan vortek pada kasus aliran air melalui sebuah silinder
dapat diterangkan sbb.:

Jika Re > 40, maka pasangan vortices yang terbentuk menjadi tidak stabil oleh gangguan/usikan kecil,
sehingga salah satu vortek akan tumbuh lebih besar dari yang lainnya (lihat gambar sket terjadinya
vortex shedding). Vorticity dalam Vortek A berputar searah jarum jam (CW), sedangkan vorticity
dalam Vortek B berputar berlawanan arah jarum jam (CCW). Selanjutnya gerakan aliran vorticity yang
CCW akan memotong aliran vorticity yang mensuplay Vortek A, sehingga Vortek A terlepas lalu
menjadi vortek bebas dan akhirnya terseret aliran ke arah belakang/menjauhi silinder.

Setelah vortek A terlepas, terbentuklah vortek baru menggantikan vortek A yaitu Vortek C. Maka
selanjutnya, Vortek B akan mengalami hal yang sama dengan Vortek A sebelumnya, yaitu pertama,
ukuran dan kekuatannya makin membesar lalu terpotong oleh Vortek C dan akhirnya terlepas menjadi
vortek bebas. Proses seperti ini akan berlangsung terus-menerus setiap terjadi pelepasan vortek baru
pada setiap sisi silinder (lihat gambar 2).

Gambar 2. Skema mekanisme terjadinya pelepasan vortek (vortex shedding)
pada sebuah silinder dalam aliran steady (penampang 2-D)
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Jadi dari situ dapat dipahami bahwa pelepasan vortek hanya akan terjadi jika terdapat interaksi antara
dua lapisan geser (shear layer) pada dua sisi silinder. Secara teoritik hal ini bisa dihindarkan dengan
cara meniadakan interaksi tersebut. Misalnya dengan cara memberikan suatu pelat pemisah di bagian
belakang silinder di antara dua lapisan tsb. Maksudnya agar interaksi antar vortek bisa dicegah,
sehingga akhirnya tidak terjadi pelepasan vortek.

Maka pada perkembangan selanjutnya, konsep inilah yang mendasari timbulnya berbagai macam
upaya dengan cara menambahkan struktur-struktur bentuk tertentu pada permukaan silinder
(suppression devices) dalam rangka mengurangi terjadinya pelepasan vortek, selanjutnya getaran
akibat pelepasan vortek. Tetapi dalam prakteknya, bagaimanapun juga fenomena pelepasan vortek ini
tidak bisa dihindari, sejauh ini hanya bisa diminimalisasi saja.

Nah, sampai di sini pemahaman kita sudah sedikit bertambah tentang apa yang dimaksud dengan
pelepasan vortek itu. Tapi sebenarnya apa yang penting dari fenomena ini dalam kaitannya dengan
performansi sebuah struktur yang berada dalam suatu aliran fluida? Kalau sudah timbul pelepasan
vortek itu, dan ini memang sudah merupakan hukum alam (sunatullah) dan kita hanya berusaha belajar
untuk memahaminya saja, lalu apa yang terjadi/pengaruhnya terhadap struktur? Salah satu jawaban
yang mungkin adalah getaran struktur akan menjadi makin hebat karena adanya pengaruh frekuensi
dari pelepasan vortek tersebut. Tentang bagaimana frekuensi pelepasan vortex itu, Insya Allah akan
kita obrolkan pada kesempatan mendatang.(@rwp)

                                                                      


