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Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy a hétvégén megrendezett Magyar Nagydíjon az egyik
legnagyobb döbbenetet Nick Heidfeld Lotus Renault autójának kigyulladása jelentette. Legalábbis err?l
árulkodik a világhálón terjeng? mindazon sok videofelvétel és fotó, amelyek a német pilóta fekete-arany
színezet? versenyautójának elfüstölését örökítették meg.
Rögtön a bejegyzés elején szeretnék két dolgot megemlíteni: El?ször is nagyon örülök annak, hogy
Heidfeld sértetlenül szállt ki a pilótafülkéb?l, másodsorban pedig én nem igazán örülök, ha egy
autóversenyen ilyen esemény történik. Kétségtelen ugyan, hogy technikai sportról lévén szó – és ahogyan
az a sportág nevében is megtalálható – az adott pilóta szereplése nemcsak az emberi tényez?kön, hanem a
technikán is múlik. Azon a technikán, amely a gy?zelmet, vagy adott esetben annak meghibásodása révén
a bukást is jelentheti.
Elnézést kérek ezért, lehet hogy maradinak t?nök, de én sokkal inkább kedvelem az olyan futamokat, ahol
a verseny izgalmait a látványos man?verek, és a technikai-, valamint a vezet?i képességek
különböz?ségei, vagy akár az id?járási körülmények okozta fordulatok hozzák meg számomra.

A csapat közleménye a történtekr?l
A 26-dik hungaroringi versenyen a 9-es számú Lotus Renault versenyautó lángba borulásával
kapcsolatban természetesen a csapat már kiadta a hivatalos közleményét, amely szerint a német versenyz?
autójában keletkezett lángok okozójaként a túlságosan hosszúra nyúlt boxkiállást említették meg. A
csapat technikai igazgatója, James Allison elmondása szerint az egyik kerékanyával kapcsolatban volt
gondja az érintett kereket cserél? szerel?nek, és annak beragadása miatt kellett a megszokottnál hosszabb
ideig várakoznia Heidfeldnek. Ez önmagában véve még nem jelenti azt, hogy egy versenyautó kigyullad,
viszont ha azt nézzük, hogy egy normál ütemben zajló kerékcsere nagyjából 3 másodperc alatt lezajlik, és
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ez id?tartam alatt miközben a pilóta nyomva tartja a boxutcai sebességhatároló gombot, a motor
fordulatszámát közel 18.000ford/perc-es értéken kell tartania, már más a helyzet.
Amikor viszont a kerékkel bajlódó szerel? végzett a feladatával, az el?z?leg említett id?tartamhoz képest
hozzávet?legesen négyszer annyi, kb. 10…12 másodpercet vesztegelt Heidfeld a szerel?k között,
miközben a motor folyamatosan magas fordulatszámon pörgött, ami a Renault közleménye szerint az
el?revezetett kipufogó felmelegedését eredményezte, amely miatt végül meggyulladt az oldalsó
kocsiszekrény elüls? része. Ez történt tehát, és ezzel indokolta mindezt Heidfeld csapata.

Szerkeszt?i gondolatok
Miközben láttam, hogy a Lotus Renault egyre nagyobb füst közepette hajt ki a boxutcából, és végül
megjelentek a lángok az oldalsó kocsiszekrény mellett, majd azután Heidfeld kiugrik a fülkéb?l, azon
kezdtem gondolkodni, vajon mi okozhatta mindezt. El?ször – ahogyan az a Renault közleményében is áll
– a kipufogórendszer felhevülésére tippeltem, de az igazat megvallva a motor körül kialakuló magas
h?mérséklet és a KERS akkumulátorai közötti összefüggéseket sem zártam ki, mindamellett, hogy a
motor körül h?pajzsokat használnak.
Nem sokkal azt követ?en, hogy a pálya szélére leparkolt autót elkezdték oltani, az autó bal oldali
kocsiszekrénye – ahol a h?t?folyadék megfelel? h?mérsékletét biztosító h?t?panel van elhelyezve, míg az
autó jobb oldali burkolata alatt az olajh?t? található – szétrobbant. Látva mindezt, felmerült bennem
annak a lehet?sége, hogy az égés következtében keletkez? h? kémiai reakciót indított be a KERS
akkumulátoraiban, majd utána azon kezdtem el gondolkozni, hogy a hidraulika olaj számára beépített
tartály mellett vajon hol lehet elhelyezve az a nitrogén tartály, amelyet a motorok szelepeinek
m?ködtetéséhez használnak. Azt ugyanis tudtam, illetve tudom, hogy a Renault tavalyi évben használt
R30-as konstrukciójában ez a pilótafülkében volt elhelyezve, de hogy mindez a jelenlegi autónál miként
van megoldva, nem tudtam egészen addig, amíg egy kedves kollégám nem tudatta velem egy általa
küldött fotó segítségével.
A Lotus Renault R31-es autójában ez a tartály már az oldalsó kocsiszekrény burkolata alatt van
elhelyezve (lásd a mellékelt fotón), vélhet?en ezért valamelyest sz?kebb, illetve el?nyösebb kialakítású
biztonsági cellát tudnak kialakítani. Majd miután mindez az említett fotónak köszönhet?en letisztázódott,
azt láttam valószín?nek, hogy a felmeleged? tartályra kerül? h?t?közeg (oltóanyag) miatt az említett
tartály repedhetett, illetve robbanhatott szét, és törhette át az R31-es oldaldobozát.
Nos, els?sorban ezen gondolatokat szerettem volna megosztani a Kedves Olvasókkal, másrészt pedig a
téma apropójából a Formula-1-es versenyautókban használt t?zoltórendszer felépítését és m?ködését
ismertet? bejegyzésre is fel szeretném hívni a figyelmet, amelyet itt lehet elérni.

Frissítés (2011.08.04, 13:42)
Az elmúlt hétvégén Nick Heidfeld autójának látványos kigyulladásával kapcsolatban a Lotus Renault GP
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elvégezte az ilyenkor esedékes bels? vizsgálatot, és a csapat technikai igazgatója, James Allison
elmondása szerint a meghibásodás hátterében tulajdonképpen kett?s okot lehet megemlíteni. Ezek között
szerepel többek között a kipufogórendszerben keletkezett el?zetes meghibásodás és a kelleténél
hosszabbra nyúlt kerékcsere miatti túlmelegedés.
A Renault eltér? motorbeállításokat alkalmazott – bár itt szeretném megemlíteni, hogy ezzel a francia
csapat nincs egyedül – az id?mér?höz képest, amelynek következtében a kipufogórendszer is magasabb
h?mérsékleten üzemelt, és vélhet?en ennek következtében keletkezett repedés a kipufogócsövön. A
Renault feltételezése szerint ez a repedés már a kerékcserét megel?z? körökben kialakult, aminek a
kiterjedése a hosszúra nyúlt boxkiállás során fellép? h?terhelés hatására tovább fokozódott. Igen, ez
mindössze csak egy feltételezés a csapat részér?l, mivel a közlésük szerint a kipufogócsövön keletkezett
sérülés éppen egy h?mérsékletmér? érzékel? közelében keletkezett.
Allison elmondta továbbá, hogy Heidfeld már vélhet?en sérült kipufogóval érkezett meg a szerel?khöz, és
a szokásosnál hosszabbra nyúlt kerékcsere során a motor 6.3 másodpercig meglehet?sen magas – közel a
megengedett 18.000 ford/perc-es értékhez – fordulatszámon pörgött. Egy ilyen folyamat leforgása során
pedig meglehet?sen sok üzemanyag áramlik a kipufogóba, amelynek a h?mérséklete másodpercek alatt
képes 100°C-ot is emelkedni. Ez a tény pedig már önmagában is elegend? lehetett ahhoz, hogy a már
amúgy is sérült kipufogócsövet tovább károsítsa, és végül tüzet okozzon.
A csapat technikai vezet?je hozzátette továbbá, hogy a német pilótájuk már álló autójában bekövetkezett
kisebb robbanást pedig az okozta – ahogyan az a bejegyzésben eredetileg szerepel is, mint a robbanás
feltételezhet? oka -, hogy a motorok szelepeinek m?ködtetésére alkalmazott, és a t?z miatt felhevült
légtartály a rákerült oltóanyag által el?idézett hirtelen h?mérsékletcsökkenés miatt repedt szét.
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