ลมยาง

ยางรถยนตใชลมเปนตัวชวยซึมซับแรงสั่นสะเทือนและชวยใหยางคงรูปได ดวยความ ทนทานของยาง
ยุคใหม ลดแรงดันลงชา รั่วยาก ระเบิดยาก จึงทําใหหลายคนละเลยหรือไมไดหาความรูเรื่อง /แรงดันลมยาง/
มากนัก อานแงมุมที่นาสนใจ หลายประเด็นอาจไมเคยทราบกันมากอน และเกี่ยวของกับการใชงานจริง ไมเนน
วิชาการลึกล้ําจนยากจะเขาใจ แตมีหลักการอางอิงควบคูกัน
ยางไมรั่ว ทําไมแรงดันลด ?
ดูแลวยางรถยนตมีเนื้อหนาหลายมิลลิเมตร และมีโครงสรางภายในเปนวัสดุแข็งแรง ถาไมมีรูรั่ว
แรงดันลมยางก็ไมนาจะลดลงไดงายๆ ในความเปนจริง เนื้อยางมีรูพรุนขนาดเล็กมากๆ อยูเต็มไปหมด และขอบ
ยางแบบไมมยี างในที่อัดอยูกบั ขอบของกระทะลอ ก็อาจจะมีรูขนาดเล็กอยูบาง แมแชน้ําดูแลวไมมี ฟองอากาศ
แสดงการรั่ว แตแรงดันของลมภายในยางทีส่ ูงหลายเทาของบรรยากาศปกติ ยอมซึมออกมาไดบาง โดยเฉลี่ยแลว
ถาแรงดันลมลดลงสัปดาหละ 1 ปอนดตอตารางนิ้ว ถือเปนเรื่องปกติ จึงไมตองยุงยากวัดแรงดันลมทุกวัน ทํา
สัปดาหละครั้งหรือชาที่สุด 2 สัปดาหครั้งก็ได
มาตรวัดแรงดันลมยาง
อาจจะดูเหมือนไมจําเปน เพราะไมคอยมีใครเติมลมเอง แตจริงๆ แลวควรมีไวใชสว น ตัว เพราะคน
สวนใหญเติมลมตามปมน้ํามัน ซึ่งมีบริการวัดแรงดันลมดวย และมาตรวัดก็มกั จะมีความเพีย้ น เพราะใชวดั กัน
นับครั้งไมถวน บางครั้งพบวาแสดงผลผิดพลาดกวา 10 ปอนดตอตารางนิ้วก็ยังมี จึงควรมีมาตรวัดแรง ดันลมยาง
สวนตัว และควรเลือกที่มีคณ
ุ ภาพดี เพื่อความแมนยํา ในราคาตัวละหลายรอยบาท หากมีปมที่เติมลมประจํา ก็
สามารถนํามาวัดเปรียบเทียบกันนานๆ ครั้งวา มาตรวัดของเขา แสดงผลเพี้ยนแคไหน ครั้งตอไปจะไดบอกให
เติมลมใหมีแรงดันตรงตามตองการ หรือเติมลมทั่วไป ในสถานที่ไมประจํา ก็สามารถตรวจสอบแรงดันซ้ําได
อยางสะดวก

แรงดันลมยาง ตองเชื่อคูมือประจํารถยนตหรือ ?
คนสวนใหญเชื่อวา คาแรงดันลมยางที่แนะนํานัน้ นาเชื่อถือและตองปฏิบัติตามอยาง เครงครัด โดยไม
สามารถประยุกตไปใชแรงดันตางออกไปได ถาเติมลมตามสเปกนั้นก็ไมอันตราย แตอาจไมใชแรงดันลมที่
เหมาะสมที่สดุ สําหรับยางรุน นั้นๆ ก็เปนได เพราะผูผลิตรถยนตไมทราบเลยวาหลังจากยางที่ใหมาจากโรงงาน
ประกอบถูกใชหมดสภาพ จะถูกเปลี่ยนเปนยาง รุนใด มีโครงสรางอยางไร แตก็ตองแนะนําไวลวงหนาใหเปน
คาเฉลี่ย ซึ่งอาจไมใชดีที่สุด แตสามารถใชงานไดอยางไมมีปญหา ตามหลักวิชาการที่ลึกกวานัน้ อาจมีคา แรงดัน
ลมยางซึ่งเหมาะสมกวาและตางจากคําแนะนําในคูมือฯ เพราะยางแตละรุนแตละยีห่ อ แมเปนขนาดเดียวกัน แตก็
มีโครงสรางภายใน และเนื้อยางแตกตางกัน หรืออีกในกรณี ถาเปลี่ยนขนาดยาง ทั้งความกวางหรือแกมยางตาง
ออกไป ก็ยิ่งมีแนวโนมวา อาจไมตองเติมลมยางตามกําหนดนั้นเสมอไป ในการใชงานจริง เราสามารถเลือกเติม
ลม ยางไดแรงดันที่ตางจากการแนะนํานั้นได โดยเริ่มจากทําตามการแนะนํากอน ขับใชงานเพื่อจับอาการตางๆ
สักวันสองวัน แลวก็ลองลดแรงดันลมยางลงสัก 2 ปอนดตอตารางนิ้ว ขับไปวันสองวันเปรียบเทียบอาการกัน
ตอมาก็เพิ่มแรงดันขึ้นจากการแนะนํา 2 ปอนดตอ ตารางนิ้ว ทําซ้ําตอมาถายังมีเวลาก็เพิ่มหรือลด จากจากการ
แนะนําสัก 4-5 ปอนดตอตารางนิ้ว แลวจับอาการดูวาอัตราเรงอืดไหม กระเดงกระดางไปไหม ลื่นไปไหม แลว
คอยตัดสินใจวายางชุดนั้นควรเติมลมดวยแรงดันเทาไร เหมาะสําหรับลักษณะการขับของตนเองไหม รถ ยนต
รุนเดียวกันยางรุนเดียวกันขนาดเดียวกัน แตตางคนขับกัน ก็อาจจะใชแรงดันลมยางที่ชอบตางกันก็เปนได
โดยทั่วไปหากมีการเติมลมตางจากการแนะนํา ก็พบวาไมนาตางเกิน + หรือ - 5 ปอนดตอตารางนิ้ว หากแรงดัน
ลมยางออนเกินไป เรงแลวจะหนืด อัตราเรงไมดี เพราะยางจะยวยจึงหมุน ยาก แตรูสึกวาเกาะถนน เพราะมี
หนาสัมผัสเต็มที่ ถาแข็งมาก ยางจะหมุนงาย เพราะหนายางและแกมยางมีความตึง แตจะลดการเกาะถนนลงไป
เพราะหนาสัมผัสมีแรงกดเต็มที่แนวกลางเทานั้น และกระดาง เมื่อตัดสินใจใชแรงดันใดๆ ไปสักเดือน ใหดูการ
สึกหรอของหนายางดวย หากสึกหรอแถบกลางมากวา แสดงวาแรงดันลมยางสูงไป แตถาริมทั้ง 2 ขางสึกหรอ
มากกวาแถบกลาง แสดงวาแรงดันต่ําไป (ศูนยลอและระบบชวงลางตองปกติ) หากไมใชเปนคนทีจ่ ับอาการของ
รถยนตในการขับไดดี หรือความรูสึกชา ไมสามารถแยกความแตกตางได ก็ควรปฏิบัติตามคูมือประจํารถยนต
เติมไนโตรเจน
หลายคนสนใจ เพราะความเชื่อหรือโฆษณาวา เติมไนโตรเจน 100 เปอรเซ็นตแทน ลม (อากาศปกติ)
แลวแรงดันลมยางจะเปลี่ยน แปลงนอยเมื่อยางรอน ในความเปนจริง อากาศก็มีไนโตรเจนอยูก วา 75 เปอรเซ็นต
อยูแลว มีออกซิเจนอยูกวา 20 เปอรเซ็นต การขยายตัวออกอากาศปกติกับไนโตรเจนลวนๆ เมื่อเกิดความรอนขึ้น

จึงไมตางกันมาก ปญหาที่สําคัญกวา และถูกมองขาม เปนเรื่องความชืน้ หรือไอน้ําทีผ่ สมอยูในลมที่ถูกเติม เพราะ
ปมลมสวนใหญมีการกรองเอาไอน้ําออกไมหมด หรือไมกรองเลย ซึ่งในการเติมลมยางตามสถานที่ทั่วไป จะไม
สามารถหลีกเลี่ยงลมผสมไอน้ําได เพราะไมสะดวกที่จะตรวจสอบ เมื่อความชื้นกลับกลายเปนน้าํ แรงดันรวม
ของยางจะลดลง แตเมื่อยางรอนน้ําจะกลายเปนกาซ แรงดันจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเติมลมดวยไนโตรเจนลวนๆ จึง
อาจจะดีในแงที่มีความชื้นปนอยูนอยมาก หากอยากเติม ก็ควรสะดวกทั้งในการเติมครั้งแรก และการเติมครั้ง
ตอๆ ไป ถาเติมไดแคครั้งแรกแลวครั้งตอไปเติมดวยลมธรรมดา (ที่มีไอน้ําปน) ประโยชนกจ็ ะลดลงไป
ขับทางไกล/บรรทุกหนัก เพิ่มแรงดันลม
การขับทางไกลดวยความเร็วและตอเนื่อง ยางจะเกิดความรอนมากกวาปกติ จากการเคลือ่ นไหวของ
ยางในทุกสวน ลมยางที่รอนจะขยายตัวเพิม่ แรงดัน จนลดการเกาะถนนและการทรงตัว ถาแรงดันเพิ่มขึ้นมากๆ
และรอนจัด ยางก็อาจระเบิดได บางคนก็เลยคิดและทําแบบผิดๆ โดยเติมลมยางออนกวาปกติ เพราะคิดวาจะเปน
การ เผื่อลวงหนา เวลายางรอน แรงดันจะไดไมเพิ่ม ขึ้นเกิน ในการใชงานจริง แรงดันกลับเพิ่มขึ้นมาก เพราะยาง
รอนงายจากการบิดตัวงาย และเปนทั้งแรงดันที่สูงและเปนลมรอน ยางจึงเสี่ยงตอการระเบิด ในความเปนจริง
ยางที่จะใชขับทางไกลหรือความเร็วสูงอยางตอเนื่อง ควรเติมไวใหมแี รงดันลมสูงกวาปกติ 2-3 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว เพื่อเปนการลดการบิดตัวของยาง จึงทําให เกิดความรอนนอยกวายางออน แมจะเริ่มตนดวยแรงดันสูง
แตการขยายตัวของลมยางนอย การเพิ่มแรงดันจึงมีไมมาก และไมรอนจัด การบรรทุกน้ําหนักเพิ่มขึ้น ควรเพิ่ม
แรงดันลมยาง ไมเฉพาะแตปก อัพ แตรวมถึงรถเกงดวย เพราะถาใชแรงดันลมยางเทาเดิม หนาสัมผัสจะมากขึน้
ยางจะแบนลง หมุนยากขึ้น ตามหลักการงายๆ คือ ลมยางมีขอบเขตการรับน้ําหนักตามแรงดันที่ใสไว เชน หนวย
แรงดันเปนปอนดตอตารางนิว้ ถายางลอนัน้ มีน้ําหนักกดลง 300 ปอนด เติมลมไว 30 ปอนดตอตารางนิ้ว ยางก็จะ
ถูกกดลงจนมีหนาสัมผัส 10 ตารางนิ้ว ถามีน้ําหนักกดลงมาเพิ่มเปน 420 ปอนด หนาสัมผัสก็ตองเพิ่มเปน 14
ตารางนิ้ว นั่นคือ ยางตองแบนลง ลดความกลม หมุนยาก อัตราเรงอืด และยางตองถูกบิดตัวมากจนรอนมาก
เพราะเมื่อรถยนตแลน ก็จะพยายามทําใหยางกลม ในขณะที่หนาสัมผัสของยางแบนกวาปกติ เรื่องตางๆ ของยาง
รถยนตลวนมีความนาสนใจ เพราะเกีย่ วของทั้งสมรรถนะและความปลอดภัย
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