
VIV - Rudi Walujo Prastianto

Mengapa "Vortex-induced Vibration" penting ?

Di dalam dunia penambangan minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai (offshore area), khususnya
untuk daerah perairan yang makin dalam, maka otomatis diperlukan jenis bangunan lepas-pantai
(offshore structures) dengan ukuran yang makin besar dan sekaligus panjang. Sebagai konsekuensinya,
kondisi struktur menjadi makin ramping dan fleksibel/lentur yang rentan terhadap getaran.

Akibat beban-beban lingkungan, terutama dari gelombang dan arus laut, bagian elemen-elemen
struktur ramping yang terendam dalam air (riser, tendon, dll) akan mengalami getaran yang cukup
signifikan. Ternyata didapati bahwa getaran tersebut tidak hanya akibat langsung dari gaya-gaya
lingkungan primer seperti gelombang dan arus itu saja, tetapi ada fenomena sekunder yang dapat
menimbulkan getaran dengan frekuensi yang cukup signifikan. Getaran ini kemudian dikenali sebagai
akibat dari fenomena pelepasan vortex (vortex shedding). Sehingga akhirnya getaran yang timbul
akibat peristiwa ini disebut getaran akibat vortex (Vortex-induced Vibration) dan sering disingkat
dengan istilah VIV. Awas jangan salah dengan VIP, ya…..(-smile-)

Sebuah contoh pola vortex shedding dari suatu hasil Pemodelan Numerik yang terjadi pada kasus
sebuah silinder yang berada dalam suatu aliran air.

Belakangan baru diketahui bahwa VIV ini sangat besar pengaruhnya terhadap umur lelah (fatigue life)
struktur. Untuk memprediksi perilaku fenomena ini berikut efek getaran yang diakibatkannya,
pemakaian pendekatan yang sudah ada seperti analisis "forced vibration" saja ternyata belum cukup
baik untuk memprediksi VIV ini. Sehingga kemudian masalah ini banyak dikaji, dari pemahaman
fenomenanya hingga upaya untuk mengendalikan/meminimalisir efeknya. Ternyata masih banyak
parameter-parameter khusus VIV yang harus dipertimbangkan dalam proses perhitungan VIV ini agar
diperoleh hasil yang lebih akurat, selain dari parameter-parameter dinamis pada umumnya.

Aplikasi dari hasil analisis VIV ini sesungguhnya cukup luas, tidak hanya untuk wilayah lepas-pantai
seperti dalam bidang MIGAS saja. Tapi termasuk aplikasi di daratan (misalnya: persoalan getaran
kabel transmisi listrik, jembatan gantung, menara cerobong tinggi, dll). Pendek kata, sepanjang di situ
melibatkan struktur-struktur ramping yang berada di lingkungan dan terkena aliran fluida, maka pasti
akan terjadi VIV. Hanya saja akibatnya akan menjadi lebih serius bila VIV terjadi dalam lingkungan
fluida yang memiliki massa jenis lebih besar, seperti air misalnya.

Akhirnya mari kita mulai obrolan kita, meskipun dengan yang paling sederhana sekalipun. Saya
berkeyakinan bahwa semua proses olah-pikir, betapapun sederhananya, niscaya akan makin
menambah dan memantapkan pemahaman kita. Tentu saja itu sangat bermanfaat bagi kita, dan
sebenarnya bukanlah perkara yang sia-sia bila dengan tepat kita memaknai dan meniatkannya.(@rwp)

                                                                      


