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KORZYŚCI Z WYWAśANIA KÓŁ
WYWAśANIE WSZYSTKICH KÓŁ MA SENS
Wibracje, takie jak te pochodzące od niewywaŜonych kół osi skrętnej, które kierowca czuje na
kierownicy, powstają równieŜ na wszystkich pozostałych kołach pojazdu. Z tą róŜnicą, Ŝe w układzie
bliźniaczym dublują się, działając w górę i dół z siłą 55 kg. CięŜkie ładunki jedynie skracają długość fali
drgań. Działające w górę i dół siły powodujące wibracje o częstotliwości 1100 drgań na minutę niszczą
nie tylko opony, ale w dłuŜszym czasie mają zgubny wpływ na wiele elementów pojazdu. Chodzi nie
tylko o tak oczywiste sprawy jak zuŜywanie się elementów zawieszenia i układu kierowniczego czy
luzowanie się wszelkich połączeń śrubowych, bolców, zacisków, obejm i klem, ale teŜ o uszkodzenia
reflektorów, zawiasów od drzwi, a nawet zmęczenie materiału prowadzące do pękania ram pojazdów.
Działające odśrodkowo siły wibracji dają podobny efekt jak wpadanie koła w dziurę w jezdni 550 razy
na minutę lub jak lekkie naciskanie hamulca. PodwyŜszone opory toczenia zwielokrotnione są przez
liczbę niewywaŜonych kół w pojeździe, poniewaŜ koła są jedynym elementem łączącym go z jezdnią.
NAJLEPIEJ WYWAśAĆ CAŁY ZESPÓŁ JEZDNY
Wszystkie elementy zespołu jezdnego są produkowane z pewną tolerancją wymiarową. Składanie
wszystkich tych części ze sobą wraz z ich niedoskonałościami bez wywaŜenia kompletnego zespołu
jezdnego to jak gra w „rosyjską ruletkę” z kosztami napraw mechanicznych, zuŜyciem opon i
wydatkami na paliwo.

Korzyści z wywaŜania całego zespołu jezdnego:
- Znacznie mniejsze zuŜycie eksploatacyjne pojazdu.
- Znacznie wydłuŜony przebieg opon.
- Zmniejszone opory toczenia i obniŜone zuŜycie paliwa.
MILIONY SĄ BEZ POTRZEBY MARNOWANE CO ROKU PRZEZ FIRMY TRANSPORTOWE NA
OPONY I PALIWO
Panuje powszechne przekonanie, Ŝe współcześnie produkowane opony i zespoły jezdne
są tak precyzyjnie wykonane, Ŝe tylne koła nie wymagają wywaŜania. JeŜeli to prawda, to
po co wywaŜa się przednie koła?
Innym nieporozumieniem jest twierdzenie, Ŝe nie ma potrzeby wywaŜać tylnych kół, poniewaŜ tylne
osie są mocno obciąŜone ładunkiem i niewywaŜone koła na nic nie mają wpływu. NaleŜy sobie
uświadomić, Ŝe 175 gram niewywaŜenia na średniej wielkości oponie w osiemnastokołowcu, przy 97
km/h na skutek siły odśrodkowej zmienia się w 72 kg. Te z kolei 72 kilogramy będą pomnoŜone
jeszcze 50 krotnie jeśli częstotliwość odbijania zawieszenia wpadnie w rezonans z częstotliwością
obrotów niewywaŜonego koła. Ten efekt moŜe być pogłębiony, gdy koło odbije się od nierówności na
jezdni, i będzie utrzymywał się tak długo, aŜ pojazd nie zwolni lub nie przyśpieszy.
Widocznym rezultatem tego zjawiska jest przedwczesne, wklęsłe zuŜycie opon naczep. Jest ono
wynikiem uderzania „cięŜkiego punktu” koła w jezdnię przy kaŜdym obrocie zespołu jezdnego,
dodatkowo wzmocnionego siłą odbicia zawieszenia. Powoduje to miejscowe zuŜycie bieŜnika w tym
punkcie oraz ewentualne rozprzestrzenianie uszkodzeń, poprzez efekt „tarki”, na resztę bieŜnika
opony. Wibracje przenoszą się teŜ na pojazd i przewoŜony ładunek, powodując niepotrzebne
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uszkodzenia mechaniczne i straty. Silne uderzanie opony o jezdnię zwiększa teŜ znacznie opory
toczenia, a co za tym idzie równieŜ zuŜycie paliwa.
Dla przykładu jedna z największych flot cięŜarowych w USA stwierdziła wydłuŜenie przebiegów opon
na kołach osi sterującej w ciągnikach siodłowych po wywaŜeniu kuleczkami COUNTERACT o 50 – 60
tysięcy mil (80 – 96 tysięcy km). Inna flota, która zastosowała kuleczki COUNTERACT do wywaŜenia
wszystkich kół w swoich stu osiemnastokołowych zestawach kursujących na trasie Missouri Kalifornia, zanotowała oszczędności na paliwie w wysokości 850 tysięcy dolarów w ciągu jednego
roku. ZuŜycie paliwa przez poszczególne auta zmniejszyło się od 5,5 do nawet 9 procent.

DLACZEGO COUNTERACT?
ZALETY ELEKTROSTATYCZNYCH KULECZEK COUNTERACT
Kuleczki do wywaŜania kół COUNTERACT wywaŜają kompletny zespół jezdny kaŜdego koła cięŜarówki,
zarówno ciągnika jak i naczepy i są przy tym bardzo ekonomiczne. Kuleczki COUNTERACT działają
przez cały okres Ŝycia opony, poniewaŜ w razie potrzeby automatycznie przesuwają się wewnątrz niej,
niwelując wszelkie niewywaŜenie, czego tradycyjne cięŜarki nie potrafią. Kuleczki COUNTERACT:
- Nie wchłaniają wilgoci, dzięki czemu nie podlegają zbrylaniu się.
- Nie reagują ze stalą, stopami aluminium, gumą ani Ŝadnymi substancjami chemicznymi.
- Nie rozpadają się na proszek lub pył, który mógłby zanieczyszczać zawory i powodować problemy
przy montaŜu lub demontaŜu.
- Nie uszkadzają ochronnej warstwy butylowej opony, poniewaŜ nie mają ostrych krawędzi.
- Nie zanieczyszczają otoczenia ołowiem – są zupełnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.
JAK TO DZIAŁA?
KOŁO NIEWYWAśONE W RUCHU (CO PÓŁ OBROTU)

Kiedy kuleczki są w oponie, stopniowo przesuwają się (dzięki bezwładności) w przeciwnym kierunku
do ruchu góra – dół i automatycznie przeciwdziałają niewywaŜeniu.
KOŁO PO ZASTOSOWANIU KULECZEK COUNTERACT

Rys. 1

1. Kiedy koło zaczyna się obracać, kuleczki rozkładają się równomiernie we wnętrzu opony dzięki
sile odśrodkowej.
2. Kiedy prędkość, a wraz z nią siła odśrodkowa niewywaŜenia zwiększa się i „cięŜki punkt”
szarpie zawieszeniem koła w górę i w dół, kuleczki dzięki bezwładności zaczynają przesuwać
się w kierunku przeciwnym.
3. Kuleczki kontynuują swój ruch do momentu, kiedy koło jest wywaŜone.
4. Dzięki siłom przyciągania elektrostatycznego, po zatrzymaniu pojazdu kuleczki nie opadają,
lecz utrzymują się na oponie w pozycji wywaŜenia. JeŜeli po dłuŜszym postoju lub powolnej
jeździe po wybojach opadną na dno opony, wystarczy krótki odcinek jazdy z normalną
prędkością, aby koło ponownie się wywaŜyło.
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Dzięki swym unikalnym właściwościom Kuleczki COUNTERACT łączą w sobie zalety tradycyjnego
wywaŜania cięŜarkami z automatyczną samoregulacją, cechującą preparaty stosowane wewnątrz
opon, a przy tym pozbawione są ich wad.
KORZYŚCI W PORÓWNANIU Z MECHANICZNYM WYWAśANIEM CIĘśARKAMI
OŁOWIANYMI
- Kuleczki wywaŜają koło przez cały okres Ŝycia opony, poniewaŜ w razie potrzeby
automatycznie przesuwają się wewnątrz niej niwelując wszelkie niewywaŜenie, czego
tradycyjne cięŜarki nie potrafią.
- Kuleczki wywaŜają kompletne zespoły jezdne samochodów cięŜarowych i naczep, a nie tylko
oponę z felgą.
- Są bardziej ekonomiczne. Stosuje się je tylko raz, co jest tańsze niŜ wielokrotne wywaŜanie
cięŜarkami.
- Ich zastosowanie jest proste i wygodne - nie wymaga uŜycia drogich elektronicznych
wywaŜarek.
- Schowane w oponie, nie są naraŜone na zmienne warunki atmosferyczne i drogowe,
uszkodzenie czy zgubienie Nie odpadną i nie wyrządzą Ŝadnej szkody.
- Nie zawierają ołowiu i innych niebezpiecznych substancji. Są nieszkodliwe dla środowiska
naturalnego. Nie wymagają utylizacji.
PRZEWAGA NAD PRODUKTAMI KONKURENCYJNYMI
W odróŜnieniu od proszków do wywaŜania i innych podobnych preparatów, kuleczki COUNTERACT nie
opadają na dno opony po zatrzymaniu pojazdu, zapewniając od razu po ruszeniu z miejsca jazdę bez
wibracji. Opadanie po zatrzymaniu lub przesypywanie się wewnątrz opony przy powolnej jeździe moŜe
powodować rozdrabnianie konkurencyjnych produktów i występowanie charakterystycznych
problemów związanych z pyleniem, jak np. zapychanie zaworów lub zbrylanie się w obecności wilgoci
oraz problemy przy montaŜu i demontaŜu opon. Kuleczki COUNTERACT to opatentowany produkt
wykorzystujący siły przyciągania elektrostatycznego do stałego utrzymywania się w pozycji
zapewniającej wywaŜenie koła.
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METODY APLIKACJI
PO PROSTU WRZUĆ
Zastosowanie kuleczek do wywaŜania kół COUNTERACT jest bajecznie proste. Wystarczy wrzucić
torebkę z fabrycznie odmierzoną porcją kuleczek do wnętrza montowanej opony przed
napompowaniem koła. Torebki dobieramy do rozmiaru koła według załączonej tabeli zastosowań.
KaŜda rubryka tabeli ma kolor odpowiadający kolorowi torebki, której naleŜy uŜyć. Ta metoda jest
preferowana przez uŜytkowników i pozwala na uŜycie inflatora do napompowania koła. Bardzo
delikatna torebka wewnętrzna pęka po napompowaniu koła i uwalnia kuleczki po ruszeniu autem z
miejsca.

UWAGA! Kuleczki COUNTERACT nie będą działały prawidłowo, jeŜeli wnętrze opony będzie mokre lub
zanieczyszczone, np. nadmiarem pasty montaŜowej!
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ZATOSOWANIE POMPY INIEKCYJNEJ
UWAGA: Pompa iniekcyjna zbudowana jest z elementów o wysokiej, kontrolowanej przez producenta
jakości, tym niemniej okulary ochronne muszą być załoŜone w trakcie uŜywania tego urządzenia
pracującego pod wysokim ciśnieniem!

Instrukcja uŜycia:
1. Upewnij się, Ŝe uchwyty obydwu zaworów ustawione są w pozycji zamkniętej (pod kątem 90 stopni
do mosięŜnych zaworów).
2. Dla bezpieczeństwa metalowa osłona powinna być stale zamocowana do plastikowego pojemnika
na kuleczki. Aby załadować poŜądaną ilość kuleczek, zdemontuj pojemnik pociągając czarny suwak z
czerwonym znakiem i obracając pojemnik w przybliŜeniu 1 cm w dowolną stronę i odsuwając od
korpusu pompy.
3. Napełnij pojemnik poŜądaną ilością kuleczek, wynikającą z tabeli zastosowań.
4. Ponownie zamontuj pojemnik, przyciskając do korpusu pompy i obracając, aŜ czarny suwak z
czerwonym znakiem wskoczy na swe miejsce.
5. Ustaw pompę pojemnikiem do góry, pozwalając kuleczkom wypełnić komorę pompy.
6. Upewnij się, Ŝe zawory są nadal w pozycji zamkniętej. Podłącz pompę do instalacji spręŜonego
powietrza.
7. Wykręć wkład zaworu koła, które ma być wywaŜone i upuść powietrze, zmniejszając ciśnienie w
przybliŜeniu do połowy nominalnego. Zamocuj końcówkę do pompowania na zaworze upewniając się,
Ŝe połączenie jest szczelne.
8. Przekręć uchwyt zaworu otwierając wlot powietrza do pompy, a następnie otwórz zawór wylotowy
pozwalając, by ciśnienie wtłoczyło kuleczki do opony. Powinno to trwać w przybliŜeniu około 10 do 15
sekund. Dodaj jeszcze 10 sekund by upewnić się, Ŝe przewody są puste, przed zamknięciem zaworów
pompy i odłączeniem jej od zaworu koła.
9. Ponownie zainstaluj wkład zaworu i napompuj koło do zalecanego ciśnienia.
10. Przed następnym uŜyciem otwórz zawór wylotowy pompy by wypuścić spręŜone powietrze, które
mogło pozostać w pojemniku. Upewnij się, Ŝe gumowa uszczelka między pojemnikiem na kuleczki a
korpusem pompy jest czysta. To zapewni łatwe otwarcie i zamknięcie pojemnika. Zaleca się, aby
uszczelka gumowa była okresowo smarowana .
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WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKÓW
Opony terenowe
DuŜe, masywne opony z bieŜnikiem terenowym wymagają zastosowania do wywaŜenia znacznie
większych ilości kuleczek COUNTERACT niŜ to wynika z tabeli zastosowań. Mają one inna konstrukcję i
waŜą więcej niŜ opony szosowe o tym samym rozmiarze. W związku z tym wymagają nieco innego
podejścia. NaleŜy najpierw sprawdzić niewywaŜenie koła uŜywając elektronicznej wywaŜarki, a
następnie uŜyć kuleczek COUNTERACT o wadze odpowiadającej 75 procentom wskazań wywaŜarki.
Waga kuleczek potrzebnych do wywaŜenia koła jest mniejsza, poniewaŜ znajdują się one dalej od
środka koła niŜ cięŜarki tradycyjne. Uwaga – jeŜeli wywaŜarka wskazuje wyjątkowo duŜe wagi, naleŜy
przemontować oponę obracając ją na feldze o 180 stopni.
Opony cięŜarowe o nietypowej wadze
Niektórzy producenci zwiększają liczbę lub grubość warstw opony aby poprawić jej przydatność do
bieŜnikowania. Inni produkują opony z większą tolerancją wagową. Gdy to się zdarzy, nie moŜna
stosować się bezpośrednio do wskazań tabeli zastosowań. Zazwyczaj zwiększenie porcji o 25 procent
rozwiązuje problem. JeŜeli nie, przyczyna moŜe tkwić poza oponą i wymagać odrębnego zbadania.
WywaŜanie koła z kuleczkami na wywaŜarce
Kuleczki COUNERACT przesuwają się wewnątrz opony dzięki sile bezwładności, która jest generowana
podczas ruchu zawieszenia koła w górę i w dół podczas jazdy. WywaŜarka obracając kołem nie jest w
stanie stworzyć warunków niezbędnych by zadziałał ten efekt.
Źle osadzone opony
Przy problemach z wywaŜaniem przede wszystkim naleŜy sprawdzić sposób ułoŜenia opony na feldze.
Źle osadzona bezdętkowa opona cięŜarowa moŜe wymagać dla wywaŜenia cięŜarków o wadze 1 kg.
Nie moŜna się teŜ spodziewać, Ŝe będzie się prawidłowo zachowywać i zuŜywać. W tym wypadku
naleŜy koniecznie przemontować oponę, uŜywając dobrego środka poślizgowego.
Nieszczelne zawory
Wkładka zaworowa moŜe się uszkodzić lub źle ułoŜyć w zaworze. Za kaŜdym razem, gdy pompujemy
koło lub sprawdzamy ciśnienie, naleŜy przy pomocy płynu sprawdzić szczelność zaworu i po
upewnieniu się, Ŝe nie ma ubytków, zakręcić kapturek. To jest powszechnie stosowane, ale nie wolno
nigdy lekcewaŜyć tego zalecenia.

PODSUMOWANIE
Kuleczki do wywaŜania kół COUNTERACT :
1. Sprawiają, Ŝe zuŜycie bieŜnika jest wolniejsze i bardziej równomierne, co wydłuŜa Ŝycie opon
nawet o 30 procent.
2. Redukują opory toczenia, co skutkuje obniŜeniem zuŜycia paliwa rzędu kilku procent, jeŜeli są
zastosowane we wszystkich kołach ciągnika i naczepy.
3. Ich jednokrotne uŜycie zapewnia wywaŜenie kompletnego zespołu jezdnego przez cały okres
eksploatacji opony.
4. Eliminując wibracje, zapewniają kierowcom, pasaŜerom i ładunkowi niezrównany komfort
jazdy i zmniejszają zuŜycie mechaniczne pojazdu.
5. Dzięki mniejszym oporom toczenia obniŜają hałas od opon.
6. Są bardzo ekonomiczne. Koszt wywaŜenia wszystkich kół pojazdu przy pomocy kuleczek
COUNTERACT jest drobnym ułamkiem oszczędności, jakie przynosi.
7. Są przyjazne dla środowiska naturalnego, w odróŜnieniu od tradycyjnych cięŜarków
ołowianych.
8. Są produktem bezproblemowym, który odniósł niezwykły sukces handlowy.
Kuleczki do wywaŜania kół COUNTERACT, chronione patentem, wprowadzone na amerykański rynek
ponad 14 lat temu, obecnie sprzedawane są na całym świecie.
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SYSTEM ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ KOLOREM
Opony róŜnych rozmiarów mają róŜne potrzeby w zakresie wywaŜania. Aby ograniczyć pomyłki przy
wyborze odpowiedniej porcji kuleczek COUNTERACT, opracowano łatwy dla uŜytkownika system
kodowania opakowań kolorem. Jest osiem rozmiarów opakowań, kaŜde w innym kolorze. Tabela
zastosowań (patrz strona 10) wymienia najpopularniejsze rozmiary opon i odpowiadające im
rozmiary/kolory opakowań COUNTERACT. Tym prostym sposobem ułatwiono dobór właściwej porcji
produktu, a dzięki pakowaniu „torebka w torebce” nie musi on być przesypywany i odwaŜany przed
zastosowaniem.

4 oz. / 113 g 5 oz. / 142 g 6 oz. / 170 g 8 oz. / 227 g 10 oz. / 282 g 12 oz. / 340 g 14 oz. / 397 g 16 oz. / 454 g
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ELEKTROSTATYCZNOŚĆ W WYWAśANIU OPON
Roger LeBlanc, James D.Brown, Dr InŜ., emerytowany profesor Wydziału InŜynierii Uniwersytetu
Zachodniego Ontario, London, Kanada
Wprowadzenie
Od wielu lat (LeBlanc 1916) wiadomo i było to wielokrotnie demonstrowane, Ŝe po umieszczeniu
sypkiego materiału wewnątrz obracającego się ciała, wszelkie niewywaŜenie obrotowe zostanie
automatycznie skorygowane. Ten proces wywaŜania został z powodzeniem zastosowany do opon
pojazdów samochodowych wiele lat temu (Fogal 1991, Heffernan 1998). Przy wywaŜaniu opon
problem polega na tym, Ŝe gdy pojazd się zatrzyma, niewywaŜenie powraca, poniewaŜ materiał spada
pod wpływem grawitacji do najniŜej połoŜonej części opony. Zanim pojazd nabierze prędkości i
materiał zostanie ponownie rozmieszczony tak, by wywaŜyć koło, skutki niewywaŜenia mogą być
nawet powaŜniejsze niŜ w sytuacji, gdyby Ŝaden materiał w ogóle nie był do opony wprowadzany.
Swobodnie poruszający się, nie ustabilizowany materiał moŜe teŜ przesuwać się gdy pojazd zwalnia
lub przyśpiesza. Potrzeba więc jakiejś metody utrzymania materiału w poŜądanym miejscu podczas
zatrzymywania się i ruszania z miejsca. Niniejszy artykuł ukazuje metodę, która dowiodła juŜ swej
skuteczności w przypadku opon cięŜarowych i jest teraz implementowana w oponach do aut
osobowych. Bazuje ona na wprowadzaniu do wnętrza opon małych, kulistych koralików wykonanych z
izolatora. Dzięki swym właściwościom elektrostatycznym kuleczki w naturalny sposób gromadzą
ładunek, gdy zaczynają toczyć się wewnątrz opony. Ładunek, który jest wystarczająco duŜy by
utrzymać je w poŜądanym miejscu w oponie, gdy koło przestaje się obracać.
Wewnętrzne wywaŜanie opon
JeŜeli pewna ilość szklanych kuleczek umieszczona zostanie wewnątrz obracającego się ciała, jakim
jest opona, siła odśrodkowa oddziaływująca na kuleczki, wraz z siłami powodowanymi przez
niewywaŜenie, automatycznie przesuną kuleczki do miejsca, w którym zniwelują one niewywaŜenie.
Jest to pokazane na rysunku 1. W górnej części rysunku, gdy obraca się koło niewywaŜone, istnieje
dodatkowa, przesuwająca się dookoła siła, skupiająca się w jego „cięŜkim punkcie”, która potrafi
unieść oponę z drogi, jeśli niewywaŜenie jest wystarczająco duŜe. Na ilustracji niŜej widać oponę z
kuleczkami w środku – grupują się one w miejscu przeciwległym do „cięŜkiego punktu” i całkowicie
wywaŜają oponę. Jakiekolwiek nadwyŜkowe kulki rozmieszczają się równomiernie na całym obwodzie
opony. W ten sposób uzyskujemy perfekcyjne dynamiczne wywaŜenie opony. Jedyny problem polega
więc na tym, aby utrzymać kuleczki w poŜądanym miejscu, gdy koło jest juŜ wywaŜone.

Rys. 1

Efekt tryboelektryczny
Jeśli dwa niepodobne materiały stykają się ze sobą, zawsze następuje transfer ładunku między nimi
tak, Ŝe jeden z nich przejmuje elektrony i staje się naładowany ujemnie, a drugi je traci, uzyskując
ładunek dodatni w miejscu styku. Ta względna zdolność materiałów do gromadzenia dodatniego
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ładunku została ujęta w tzw. szeregu tryboelektrycznym. (Szereg tryboelektryczny – zestawienie
materiałów pod względem biegunowości i wielkości ładunku wytwarzanego podczas zetknięcia i
rozdzielania dwóch materiałów. Pozwala zauwaŜyć, które materiały wykazują większą skłonność do
elektryzowania się ładunkiem dodatnim, które zaś ujemnym.) Taki szereg dla kilku materiałów został
pokazany w poniŜszej tabeli.
MATERIAŁ
Szkło

ELEKTRYZOWANIE SIĘ
Ładunek dodatni

Nylon



Aluminium



Twarda guma



Poliester



Polietylen



PVC



Teflon

Ładunek ujemny

W kontakcie ze sobą materiał stojący w tym szeregu wyŜej naładuje się dodatnio, a materiał
znajdujący się niŜej ujemnie. Na przykład jeŜeli twarda guma zetknie się z polichlorkiem winylu (PVC),
naładuje się dodatnio, a PVC ujemnie. JednakŜe w zetknięciu gumy ze szkłem, guma naładuje się
ujemnie, a szkło dodatnio.
W praktyce, jeśli umieści się szklane kulki w oponie, szkło naelektryzuje się dodatnio, a guma przejmie
nadmiarowe elektrony. PoniewaŜ guma opony jest lekko przewodząca, elektrony „spłyną” do ziemi na
styku opony z drogą. Z drugiej strony szkło jest bardzo dobrym izolatorem. Gdy kuleczki toczą się
dookoła opony po jej wewnętrznej stronie, tracą elektrony w kaŜdym kolejnym punkcie kontaktu z
gumą, mogą więc zakumulować całkiem znaczny ładunek dodatni. (rys. 2)
Kulka szklana

____________
____________
-----------A
B
Powierzchnia gumy
A – pojedynczy kontakt
B – wielokrotny kontakt
Rys.2
Siły przyciągania elektrostatycznego
Kiedy naelektryzowane ciało znajdzie się w pobliŜu powierzchni nawet słabego przewodnika, ładunki o
przeciwnej polaryzacji będą się przyciągać. Ta siła zwana jest siła przyciągania elektrostatycznego. Jej
wielkość moŜe być obliczone przy załoŜeniu, Ŝe cały ładunek zgromadzony jest w środku szklanej kulki
i Ŝe indukowany ładunek w przewodniku będzie równej siły i znajdzie się w odległości od powierzchni
równej promieniowi kulki. Siłę tę łatwo obliczyć według wzoru:
Fe = q (+) q (-) / 4πε0 r2
Fe – siła przyciągania elektrostatycznego ( w niutonach)
q – ładunek elektryczny cząstki ( w kulombach)
ε0 – przenikalność elektryczna próŜni (8.854  10-12 Fm-1)
r – promień
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Dwie siły - przyciągania grawitacyjnego i przyciągania elektrostatycznego - mają porównywalną
wartość dla kulek o wielkości do 0,5 mm i ładunkach rzędu kilku pC na kaŜdą z nich. W ten sposób
jeśli ładunki przynajmniej tej wielkości wytworzone zostaną na powierzchni kuleczek, to kiedy koło
przestanie się obracać, kuleczki będą utrzymywane w miejscu przez siłę przyciągania
elektrostatycznego przewyŜszającą siłę grawitacji.
Pomiar naładowania szklanych kuleczek
Ładunki elektryczne szklanych kulek do wywaŜania kół, umieszczonych w oponie cięŜarowej i
uŜywanych przez kilka miesięcy, zostały zmierzone następującą procedurą. Koło zostało zdjęte z osi,
powietrze spuszczone poprzez wykręcenie wkładki zaworowej a stopki odbite z obręczy poprzez
uderzanie młotem. Przy uŜyciu łyŜek jedna strona opony została zsunięta z obręczy by uzyskać
dostęp do wnętrza opony. Kulki na powierzchni wewnętrznej opony ukazane są na rysunku 1. Rysunek
5 pokazuje z bliska wnętrze opony z przyczepionymi do niej kuleczkami. Te kuleczki miały średnicę
około 0.15 mm. Porcja kuleczek została zebrana z opony plastikową łyŜką i umieszczona w puszce
Faradaya celem zmierzenia całkowitego ładunku tej próbki przy uŜyciu elektrostatycznego
woltomierza o czułości 0,001 nC. Ta sama próbka kulek została potem zwaŜona z dokładnością 0.01 g.
Standardowy pomiar ładunku kulek przyczepionych do wewnętrznej powierzchni opony dawał wyniki
od 0,2 do 2 nC na gram. Przy tej wielkości kuleczek 1 gram to około 2000 sztuk, więc ładunek
pojedynczej kulki wyniósł od 0,1 do 1 pC. Jest to ładunek wystarczający, by jego siła przezwycięŜyła
siłę grawitacji i przytwierdziła kulkę do opony. Ciemny obszar po prawej stronie fotografii to miejsce z
którego pobrano próbkę do pomiaru.
Kilka istotnych uwag
Proces ładowania kuleczek zaleŜy od transferu ładunków między powierzchniami róŜnych materiałów.
Z tego powodu warunki panujące wewnątrz opony są waŜne. Powinna być ona w miarę wolna od
zanieczyszczeń substancjami takimi jak na przykład pasty montaŜowe czy środki penetrujące,
poniewaŜ mogłyby one przenieść się na powierzchnię kuleczek, wskutek czego substancja na
powierzchni kulek i na powierzchni gumy byłaby taka sama. A gdy stykają się dwa takie same
materiały, transfer ładunku nie zachodzi.
Wilgoć w oponie równieŜ stanowi problem. JeŜeli we wnętrzu opony jest duŜo wilgoci, szklane kuleczki
mogą pokryć się jej cienką warstwą, tak jak i guma opony. W efekcie znowu stykać się będą dwie
takie same substancje i transfer ładunku nie zajdzie. Nawet przy niewielkiej ilości wilgoci w oponie,
lekko wilgotna powierzchnia kuleczek moŜe stać się lepszym przewodnikiem. Wtedy bez względu na
to, jak bardzo naładowane zostały kuleczki, mogą się one rozładować stykając się z częściowo
przewodzącą gumą opony.
W dobrych, czystych i suchych warunkach kuleczki pozostawały w poŜądanym miejscu tygodniami.
Konkluzje
Szklane kuleczki umieszczone wewnątrz opony cięŜarowej ładują się elektrostatycznie w kontakcie z
gumą, gdy koło toczy się po drodze. Ich ładunek elektryczny jest wystarczający, by siła przyciągania
między kuleczkami a oponą przewyŜszała siłę grawitacji. W rezultacie efekt wywaŜenia utrzymuje się,
gdy koło stoi w miejscu kilka godzin, a nawet dni.
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ABSTRACT
The purpose of the testing program described herein was to evaluate the impact
on fuel economy resulting from the addition of Counteract Balancing Beads to all wheel
positions on both the tractor and trailer. The product was installed in all steer, drive and
trailer tires on a test vehicle. Standard unbalanced wheel assemblies served as the basis
of the comparison.
Testing was conducted by the PAVE Research Institute between the dates of
February 13 and February 15, 2008 on a 41.6 mile test loop on Interstate I-85 between
exit 42 (the stop and start point) and exit 22 (the turn around point were test vehicles
reversed direction). The TMC/SAE Type II test procedure was used, incorporating the
SAE 40 mile minimum test run. The following improvement in fuel economy was
observed:
!

2.2% improvement in fuel economy

Two 2004 Freightliner C120 Columbia Series tractors each pulling legally loaded
standard cargo vans served as the treatment and control vehicles, both powered with
identical 435 BHP Detroit Diesel 14L Series 60 engines. The research trailers utilized for
this test were 48-foot long, 102-inch tall Great Dane cargo vans loaded to a gross vehicle
weight of 76,500 Lbs. The target testing speed was set at 65 mph, which resulted in an
average rolling speed of 57.4 mph (including reversing direction through the interchange
at exit 22). At 65 mph, the engine speed was 1510 RPM with loads of up to 100%.
During testing, fuel consumption was measured in 17-gallon portable weigh tanks
that only accommodated a single test run when filled to capacity. The weight of fuel
consumed after each test run was measured on an Ohaus Champ II Model CH300R
digital scale with a 650 pound capacity. Scale calibration was checked before and after
each stage of testing. The same drivers remained with both the control vehicle and the
treatment vehicle for the duration of testing.
The baseline segment of this test was conducted with all tire positions on the test
truck running tires installed without balancing. The treatment segment was run with
balancing beads installed in all tires on the test truck. The control truck was run without
any type of tire balancing in both the baseline and treatment segments. No operational
issues or check engine lights occurred during the entire test. The specification
requirement that valid runs on a given unit repeat in time +/- 0.5% (14 seconds) was met
on all valid T/C ratios.
SAE J1321 states that based on experience overall test accuracy for this procedure
is expected to be within 1 percent. The use of the Counteract Balancing Beads in the tires
on all wheel positions not only resulted in reports of a better ride by the driver, but more
importantly produced a quantifiable improvement in fuel economy of 2.2%.
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INTRODUCTION
Recent historical increases in the cost of diesel fuel have resulted in an
unprecedented interest in products that have the potential to improve fuel economy. At
the request of Counteract Balancing Beads, the PAVE Research Institute at Auburn
University recently conducted a fuel economy test utilizing class 8 diesel trucks. The
purpose of the testing was to quantify any benefits derived from the addition of balancing
beads to the inside of all tires on a legally loaded test truck at highway speeds.
The procedure chosen for this evaluation was the Joint TMC/SAE Fuel
Consumption Test Procedure – Type II, also known as SAE’s J1321 and TMC’s RP
1102. This procedure was developed specifically to meet the needs of the trucking
industry, and it is an integral part of TMC’s Guidelines for Qualifying Products Claiming
a Fuel Economy Benefit (RP 1115).
TEST PROCEDURE
Vehicle Identification
The control and treatment tractors used in the experiment were sequential serial
number 2004 Freightliner Columbia series Model C120 day cabs with no aerodynamic
modifications. Both units were equipped with Detroit Diesel 60 Series DDEC-IV (EGR)
engines rated at 435 hp at 2,100 rpm, with odometer readings in excess of 500,000 miles.
Both tractors were equipped with Eaton Fuller 9 speed manual transmissions and cruise
control, which produced approximately 1500 rpm at cruise speeds. Detailed information
about the test vehicles (shown in Figure 1) is provided in the Appendix.
All fuel used was ultra low sulfur #2 diesel, verified by specific gravity at the time
of testing. Any accessories that would have pulled auxiliary power were used in an
identical manner in both tractors during all stages of Type II testing. Mirrors and
windows were maintained in the same position for all stages of operation. Tire pressures
were adjusted as necessary prior to the first test run on each day to ensure that all tires
were within 5 psi of the manufacturers’ recommended cold inflation temperatures. Each
tractor pulled standard cargo van trailers that were loaded to a GVW of 76,500 Lbs.

Figure 1 – Truck Configuration Used During the Testing Process
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Test Route
As seen in Figure 2, the test route consisted of a 42 mile round trip loop along
interstate 85 between milepost 22 and milepost 42, with a truck stop at exit 42 used to
stage the testing operation. The exit at milepost 22 was used as a turn around point. It
was determined during the planning process that traffic along this section of interstate 85
would facilitate reliable testing without significant traffic disruptions.

Figure 2 – Section of I-85 Used for Round Trip Type II Test Route
Each Type II test run consisted of at least 40 miles of continuous operation on the
chosen test route, with vehicles spaced out in order to prevent aerodynamic interaction.
The travel speed of the test vehicles was maintained at approximately 65 mph using
cruise control, running in overdrive (9th) gear to produce rpm levels and vehicle dynamics
representative of real world duty cycles.
Research Methodology
A work plan was developed based upon the Joint TMC/SAE Fuel Consumption
Test Procedure – Type II methodology. In this procedure, fuel consumption
measurements in a test vehicle (T) are compared to measurements from a control vehicle
(C) before and after treatment. The difference between the before and after T/C ratios are
used to calculate a fuel savings percentage presumably resulting from the treatment. For
the purpose of this study, a test run was defined as at least 40 miles of continuous driving
on the interstate-based test route.
Vehicle operation was synchronized using handheld radios and digital
stopwatches to ensure precisely identical duty cycles. Both trucks were outfitted with
removable fuel tanks (shown in Figure 3) that were weighed between each test run in
order to determine the amount of fuel consumed. The weighing process is shown in
Figure 4. The T/C ratios for all test runs were calculated, and the first 3 ratios that fell
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within the prescribed 2 percent filtering band were used to compute an average value
representing each segment of testing.

Figure 3 –Portable Weigh Tank
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Figure 4 – Weighing Portable Tank to Within a Tenth of a Pound

During testing, fuel consumption was measured in 17-gallon portable weigh tanks
that accommodated 1 test run on a single fill. The weight of fuel consumed after each
41.6-mile run was measured on an Ohaus Champ II Model CH300R digital scale with a
650 pound capacity. Scale calibration was checked before and after each stage of testing.
The same drivers remained with both the control vehicle and the treatment vehicle for the
duration of testing.
Test Data
All raw experimental data collected in the field during the testing process are
provided in Table 1. Baseline testing was completed on February 13, 2008. Tires used
during the baseline segment of the test were mounted without any type of balancing.
Counteract Balancing Beads were added to all tires on the treatment vehicle in every
wheel position on February 14th, as seen in Figure 5. The test segment was completed on
February 15, 2008.
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FuelT FuelC
41.6-mile
(lbs) (lbs)
Test Runs
1
10:45 AM 63.8 64.4
2
11:45 AM 62.6 63.6
3
12:50 PM 61.9 64.5
2:48 PM 63 64.5
2/15/2008 Treatment Set
1
8:10 AM 59 63.6
2
9:15 AM 59 61.3
3
10:18 AM 57.9 61.3
4
11:36 AM 58.5 60.8
5
1:05 PM 58.4 60.6
Table 1 – Type II Test Raw Data (T=Treatment Vehicle, C=Control Vehicle)
Run
Date
2/13/2008

Test
Segment
Baseline

Figure 5 – Installation of Counteract Balancing Beads
Calculations
The first three runs of the baseline and test segments that passed through the
statistical filter and met the requirements of the test procedure were used to compute fuel
savings (in accordance with the testing specifications). The requirement that valid runs on
a given unit repeat in time +/- 0.5% (14 seconds) was not met with the third baseline
segment run and the first treatment segment run; therefore, in accordance with the test
procedure these runs were excluded from consideration. As noted at the bottom of Table
2, it was also necessary to exclude the third treatment segment run because the air
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conditioning setting was inadvertently changed. Using the first three valid runs, it was
determined that the installation of the Counteract Balancing Beads produced a 2.2%
improvement in fuel economy.

Run
Date

Test
Segment

40-mile
Test Runs

Mid
Time

Air Hum
(°F) (%)

Wind Wind Precip FuelT FuelC
(mph) Dir
(in)
(lbs) (lbs)

2/13/2008

Baseline

1

10:45

35.8 87.4

2.507

241.1

0

63.8

2

11:45

34.9 83.2

3.719

253.8

0

62.6

3

12:50

33.7 83.7

3.62

259.2

0

61.9

2/15/2008

Treatment Set

T/C
(All)

T/C
(Used)

T/C
(Filt)

64.4

0.9907

x

0.9907

63.6

0.9843

x

0.9843

64.5

0.9597

*

4

2:48

33.4 74.1

3.539

250.2

0

63

64.5

0.9767

x

1

8:10

32.4 93.1

0.034

275

0

59

63.6

0.9277

*

2

9:15

43.6 68.01 0.309

191.3

0

59

61.3

0.9625

x

3

10:18

52.9 44.39 1.331

177.4

0

57.9

61.3

0.9445

**

4

11:36

57.5 39.63 2.479

209.8

0

58.5

60.8

0.9622

x

0.9622

5

1:05

62.6 43.1

115

0

58.4

60.6

0.9637

x

0.9637

1.952

0.9767

T/C
(Avg)

T/C
(%
Improved)

0.9839

Baseline

0.9628

2.20%

0.9625

* - T/C ratio excluded because of time
** - T/C ration excluded because air conditioner inadvertently activated

Table 2 – Type II Fuel Economy Test Calculations
DISCUSSION OF RESULTS
It is common practice in the trucking industry to place tires into service without
any type of balancing. This is due in large part to the logistical requirements of the
industry and the difficulty in maintaining equipment calibrations as well as operator skill
levels. No special skill or equipment was required to add Counteract Balancing Beads to
test tires. The driver immediately reported the ride of the truck was noticeably smoother.
Past work at the PAVE Research Institute quantified the effect of cab vibration on the
postural stability of drivers, which is a contributing factor in cab exit accidents and
injury.
Balancing the tires in all positions produced an improvement in fuel economy of
2.2%. This finding is well beyond the 1 percent testing accuracy stated in the J1321
procedure, and would represent a significant savings to fleets. The vendor’s assertion
that lighter loaded or empty box trailers would result in greater fuel savings should be
evaluated in future testing.
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APPENDIX – TRACTOR SPECIFICATIONS
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Model Year – 2004
GVW – 52,000
Engine – Minimum 14.0 Liter 435HP @ 2100 RPM 1650 LB/FT Torque
Batteries – (3) 12V with 2280 CCA
Positive Post for jump starting the truck
Compressor – Minimum of 15.9 CFM
Clutch – Eaton Fuller 15-1/2” Adjust Free
Exhaust – Right hand mounted vertical exhaust with 13’ 06” curved vertical
chrome tailpipe.
Coolant filter – Fleetguard or approved equivalent
Radiator – Minimum 1350 SQ-IN
Antifreeze – Minimum rating of –34F
Transmission – Eaton Fuller RTOC-16909A
Transmission – Convert transmission to 13-speed at 500,000 miles (Provide total
price for parts and labor as a separate line item)
Transmission oil cooler – Air to oil
Front Axle – Dana Spicer E-1200I 3.5” Drop Front Axle rated at 12,000 LB
Front Brakes – Dana Spicer 15 x 4L ES LMS Extended Lube front brakes
Front Suspension – 12,000 LB Taper-Leaf
Front Slack adjusters – Dana Spicer LMS Extended Lube automatic front slack
adjusters
Front shock absorbers
Rear Axle – Dana Spicer DSH40 rated at 40,000 LB
Rear Axle Ratio – 3.70
Main Driveline – Dana Spicer SPL250HD
Interaxle Driveline – Dana Spicer SPL170 XL
Interaxle Lockout – To include indicator light
Synthetic Oil – 50W Transmission / 75W – 90W all axles
Rear Brakes – Dana Spicer 16.5x7L LMS extended lube
Rear Slack Adjusters – Dana Spicer LMS extended lube automatic rear slack
adjusters
Rear Suspension – Airliner 40,000 LB extra duty
Air Suspension Dump Valve – Manual with indicator light and warning buzzer
Rear Shock Absorbers – Both axles
Trailer Air Hose – 15’ coiled
Trailer Electrical Cable – 15’ Coiled
Wheelbase – 187”
Frame – 7/16” x 3-11/16” x 11-1/8” steel frame with a ¼” full C-Channel frame
reinforcement with a minimum RBM rating 3,432,000 lbf-in per rail
Frame Overhang – Minimum of 57 inches
Front Tow Hooks – Frame mounted
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Clear Frame Rails 30” back of cab for cab guard mounting
Air Slide 5th Wheel – 24” with a vertical load capacity of 70,000 lbs and a trailing
load capacity of 200,000 lbs
Fuel Tank – 100 - gallon aluminum right hand mounted fuel tank
Front Tires – 275/80R 22.5 14 PLY Michelin XZA2
Front Wheels – Aluminum 10-Hub Pilot
Rear Tires – 275/80R 22.5 14 PLY Michelin XDA H/T
Rear Wheels – 10-Hub Pilot 5-hand steel wheels
Cab – Minimum of 120” conventional cab
Cab Mounts – Air ride
Air Horn
Utility Light – Flush mounted back of cab
Mirrors – Dual West Coast heated mirrors with right hand remote 102” wide
Convex Mirrors – 8” convex mirrors mounted under primary mirrors on driver
and passenger sides
Factory tinted windshield and glass
Vent Windows
Ash Tray and Lighter – Dash mounted
Fire Extinguisher – Mounted left hand of drivers seat
Heater and Defroster
Air Conditioning
Driver Seat – High back air ride driver seat with adjustable lumbar support and
dual armrest
Passenger Seat – High back non-suspension
Seat Covers – Heavy duty vinyl
Gauges – To include all standard gauges plus tachometer, trip meter, hour meter,
voltmeter, air restriction indicator, low air pressure light and buzzer, primary and
secondary air pressure gauges, engine coolant temperature, and engine oil
pressure
Radio – AM/FM/WB Cassette
Trailer Brake – Hand Controlled
Park Brake System – Two valve system with warning indicator
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ABSTRACT

This paper aims to describe a procedure for automatic rotational balance of tires used for
transporting loads on highways. It describes the operation of balancing and tests to verify the
performance of the process and the benefits that can be achieved with it.
Keywords: balancing, logistics, tires magazine, engineering

1 – INTRODUCTION

The subject: logistics of road transportation in Brazil is still very new and an unexplored area
for a great many of the companies who operate in this segment of the market. This is due in
part to the fact that the industry only really began to develop in the country in 1934.
The first railroad was built in 1946. Previous to this date we have records only of river
transport, where the goods were shipped by boats and then the transport was carried out in an
inefficient manner.
The concept of logistics began to develop because there was a rapid transformation in the
Brazilian economy, where businessmen and government started to emphasize the
transportation sector. The economical crisis of the 1980’s and a new political direction took an
expensive toll on the governmental budget for the transport sector. Mainly effected were the
railroad, air and river sectors, transforming road transport into the most used in Brazil.
Even representing larger costs, road transportation is still responsible for 56 % of the distribution
of goods in the country, against 21 % carried out through the railroads and 18 % for other
modes of transportation.
We can calculate how much the transportation costs increased by observing and calculating the
following variables:
- Devaluation of the vehicle
- Remuneration of capital
- Workers (employees, crew)
- Taxes and theft; consequently the companies have to insure their cargos.

- Administrative costs
-Fuel
- Maintenance
Other variables have to be considered such as conservation of the highways and roads in
general, costs of tolls and maintenance, high fuel costs, emission of pollutant gases in the
atmosphere, problems with maintenance of vehicles and etc. In the opinion of GUALDA (1996),
more than the half of all cargo in the country is transported through highways. Due to the
importance of transport, this study tries to join information, analysis and scattered data from
several publications on this topic.
So, without intending to approach all issues in road transportation, we examined, specially, the
situation of the industry and their impact on several included costs.
“Deterioration " is a recurrent word in the present text to describe the road conditions in the
Brazilian transportation net, causing in general the increase in costs and the levels of accidents.
To overcome the existing problems, a significant amount of effort and investments is required in
recuperation, operational and maintenance of the network, supported by private capital. On the
other hand, even though recognizing the importance of this segment for the cargo transport
industry, the improvement of the efficiency of this sector in the country will only be reached
inside a global vision, concentrating its efforts on logistics planning.
The high costs produced by transportation by land, principally road transportation, has as a
consequence the increase of the final prices of the products, which are reflected in the final
price for the consumer.
We notice that many companies are becoming more preoccupied with environmental issues,
mainly because their clients are becoming environmental conscience, and therefore more
demanding of environmentally friendly practices. In other words, customers are able to identify
which companies are more responsible in relation to the environment and that these enterprises
value their image to their customers. Today the preoccupation with the environment is viewed
as a quality point of the companies. If the companies want to apply for a certification ISO, one of
the points to be analysed is the proceedings used in the environmental area.
Presently, inspection in road transportation is stiffer; however regarding the destination of the
residues produced by this activity, inspection is still insufficient and relatively in its first steps.
Transportation produces a series of residues (pollutants). Principally, when we speak of road
transport, companies in this industry should be able to deal with this problem to avoid being
fined.
As mentioned above, there are several residues produced by road transportation, from which
stand out - tires, used lubricants and oil, batteries, mud originated from car washing, among
others. All these quoted residues must be handled in an appropriate form, each one having its
own proceedings and specific legislation, being controlled by several governmental institutions.
Unfortunately in our country the ministries do not talk between themselves and frequently
approve laws on the same issues. These separate laws could have totally different demands,
which the companies must respect, the end result being companies lost amongst many different
legislations and paperwork. It is not economically viable to recognize all of them. Many of them
end up cheating the system and not respecting any laws.
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As referred above, inspection of environmental pollution is becoming more rigorous;
nevertheless, it is still in its preliminary stages. Knowing of the possibility of inspection, there are
companies that specialize in residue (pollutant) treatment. However there are still obstacles and
one of these is the high cost for residues treatment. Since this is a recent issue, many
companies still do not act appropriately.
For these reasons, this study aims to present a procedure to rotationally balance all tires
used by the transportation industry.
With the use of this system tests were carried out to prove the performance of this balancing
method as follows:
1. Tire heating test
2. Tire wear test
3. Tire reusable test
4. Electrical interaction test

2.1. Heat
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Figure2. Tire Heating Test

According to the information obtained in figure 2, we ascertain that the electric interaction
between the beads and the tire results in less heating up of the tire, when exposed too
significant adversities on the highway.
Knowing that a tire has its best performance when it maintains a temperature between 90ºC
(195ºF) and 100ºC (212ºF), we can prove that the CBB system of automatic self-balancing
helps in the maintenance of the constant temperature, avoiding unequal wear of the tire.

2.2. Wear Test
For the wear of tires, tests were carried out in laboratory and in practice on loaded trucks
and trailers.

With Product

Without Product

Figure3. Performance of the tires in laboratory
The performance of the wear of the tires in laboratory was measured every 1.000km in
high temperature and great friction conditions; however, without deformations of the tread. In
4

this situation the result was 14.2% less wear of the tire with CBB than without the use of the
product.
In the trial run (road test) the tires were checked after 100,000km (62,000 miles) and results
verified that the tire wear was less 12.57 % when the tires had installed CBB than the one
without the product.
2.3. Reusable test of Tires
Tests were carried out in laboratory on the structure of the tire (traction and compression),
as well as trial runs in order to check the possibility of reuse the tire after the installation or not
of the product. *explanation below

Figure 4. First trial
Based on figure 4, we can see that traction and compression in the structure of the tire after
40.000km (25,000 miles) are different when the product is installed, since there is a difference
of almost 10 % in the obtained result.
After the second trial, the tire with the CBB product installed maintained its normal
characteristics, allowing for a normal drive, obtaining the same performance as in the first trial;
however, the tire without the product did not permit a second trial, because its characteristics
were altered and the compression capacity reduced by 35 % in comparison to the original tire
according to display of figure 5.
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Figure5. Second Trial

During the tests of traction it was observed that with the use of CBB internal repairs of the
tires weren’t necessary to move forward with the trial run.
3 – CONCLUSION
With the help of this study, companies who work in the transportation industry in this country
now have a solution to one of the biggest problems in the industry - tires.
Through the realization of these tests, we can conclude that the product here presented
fulfilled all requirements made by transportation companies, as well as everything that is said
about it, like the automatically self-readjustment and balancing, reducing significantly companies
operational costs. It is environmentally friendly, reducing harmful wastes; prevents premature
tire wear and consequently the frequency of changing tires, there by increasing tire life
drastically.
This product was not only studied by us; there are other investigators who study this form of
balancing tires in an effort to reduce companies’ operation costs and to contribute to a more
healthy and clean environment.
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*We accomplished mechanical tests in the structure of the tire, to verify which was the deformation that
the structure of steel of the tire suffered when the product is used and when it is not used.
During the traction tests and compression we verified that after the tire to turn 40.000km he loses part
of the characteristics structural originals of the tire. Without the use of the product the tire starts to have
only 75% of compression potential (that is the largest work than the tire suffers during his useful life),
already with the use of the product the structure of the tire is with 90% of his compression potential.
Calculating an average between the compression potential and traction of the tire with and without the
use of the product, we arrived the conclusion that the structure of the tire with the use of the product if
you maintain 10% on average larger than without the use of the same. Or be the internal wear and tear
of the structure of the tire with the use of the product is smaller, that is one of the factors of the
possibility to accomplishing a second life to the tire, doing with that the tire has his capacity almost
equal the one of a new tire.

Results of Counteract’s Auburn University PAVE Test proving a 2.2% improvement in fuel
economy available at http://www.counteractbalancing.com/report.pdf
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