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De bTandende Testen van de MeTcedeS' van Levegh.

Mercedes Documentatie
betreffende

De Ramp van Le Mans

De Daimler Bem A.G., de fabrikante van Mercedes Benz, heeft, naar
aanleiding van het tragische gebeuren op het circuit van Le Mans, een
uitvoerige, zeer verzorgde documentatie het licht doen zien, waaruit duide-
lijk blijkt, dat noch de Franse coureur Pierre Levegh. als bestuurder,
nöeb de Mercedes-Benz sportwagen van autotechnisch standpunt bezien
in deze enige blaam kan treffen.
Uit alle verasmelde gegevens is wel komen vast te staan, dat de schuld
in dit geval moest worden gezocht bij de Engelse coureur Hawthorn, die
zo onvoorzichtig was vlak voor de tribune een Austin Healy voorbij te
gaan om daarna, scherp naar rechts afbuigend, een pitstop te gaan maken.
Een manoeuvre, die de bestuurder van de Austin Healy dwong naar
links uit te wijken en scherp te remmen, waardoor de auto in een slip
geraakte en dwars kwam te staan, zodat Levegb., die met een snelheid
van plm. 250 km kwam aanstormen, geen ruimte genoeg meer overbleef
om tussen de Austin-Healy en de aarden wal links te kunnen door-
schieten met het bekende vreselijke gevolg. Wij zijn waarlijk niet van
plan de lezers van dit blad nog eens aan boord te komen met de sensaties
van bet verhaal. boe de dappere Franse coureur op zijn Duitse renwagen
de dood vond, tot in de laatste seconde nog blijk gevend van een scherp
inzicht en een kalmte, die zijn stalgenoot Fangio het leven bebben gered.
Wel echter brengen we het zuiver autotechnische gedeelte van deze Mer-
eedesdocumentatte, dat de Iezers van "Auto- en Motortecbniek" ongetwij-
feld zal interesseren.
Zoals altijd· bij dergelijke ongevallen, zijn van allerlei zijden hypothesen
opgesteld, waaraan een behoorlijke grondslag ontbrak. Er is gesproken
van een "exploderen" van de Mercedes, van een wegvllegend wlel, van
te grote brandbaarheid van het electron, enz. enz.
Mereedes brengt hieronder al deze technische sensatieverhalen tot de
nuchtere werkelijkheid terug. K. R.
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De Daimler Benz A.G. verklaart:
Het zal wel duidelijk zijn voor Ieder-

een dat, wanneer een wagen, met een
tempo van ver over de 200 km, een
andere wagen raakt, of een aarden wal,
hij zijn r ijrich ting verIiest en daam a
over de kop moet slaan. Uit de berich-
ten van ooggetuigen viel duidelijk te
constateren, dat aanvankelijk de complete
Mercedes steigerde en de lucht in ging.
Uit andere ooggetuigenverklaringen kwam
vast te staan dat Levegh, die duide-
lijk herkenbaar was aan zijn rode val-
helm, bij dit omhoogvliegen van de
wagen er uitgeslingerd werd. Eveneens
volgens berichten van toeschouwers, is
daarna de wagen weer neergeslagen en
opnieuw omhoog gegaan en is pas na
enige tijd - of dit dan seconden waren
dan wel fracties van seconden - gaan
branden. Dat bij deze bewegingen van de
In de lucht vliegende en weer neerslaan-
de wagen het geheel uit elkaar getrok-
ken werd en bepaalde delen weggeslin-
gerd werden. Is duidelijk. Men denke
slechts aan de bekende beelden van
vliegtuigongelukken, waarbij het vlieg-
tuig. zonder dat dit de bedoeling was,
in aanraking is gekomen met de grond.
Ook In zulke gevallen worden vliegtuig-
motoren, waarop de enorme traagf.elds-
krachten, ontstaan door de zeer hog~
snelheid, werken, tezamen met hun ver-
bindingen uit de ligplaa~n wegge-
slingerd, terwijl romp en vleugels sterk
worden afgeremd.

HetzeHde heeft zich ook hier afge-
speeld.

Een voertuig, dat ongeveer een ton
gewicht heeft, heeft bij 250 km snel-
heid een energie van 264.000 mkg. Wan-
neer delen van de wagen door een bot-
sing worden afgeremd. dan is - evenals
bij het hierboven besproken vliegtuig-
ongeluk - het natuurlijke gevolg dat
bepaalde delen, zoals in dit geval de
motor en de vooras, die niet onmiddel-
lijk worden afgeremd, tengevolge van de
op deze aggregaten werkende traagheids-
kracht, hun ligplaatsen verlaten en de
verbindingen met de rest van hel voer-
tuig verbreken. Vanzelfsprekend vlie-
gen daarbij dan ook hele gedeelten van
plaat, zoals bijvoorbeeld een deel van de
motorkap, spatschermen. lampen enzo-
voorts. weg en worden door de op hen
werkende traagheldskracht ergens heen
geslingerd. Wij hebben uitgerekend, dat
bij een snelheid van 250 km per uur.
indien het voertuig op 1 meter afstand
tot stilstand komt. de motor een trek-
kracht uitoefent op zijn lagers van 50
ton; komt het op 5 meter afstand lot
staan, dan bedraagt die trekkracht nog
10 ton. In ieder geval dus krachten,
waartegen de verbindingen van de mo-

tor in zijn ligplaats niet bestand zijn en
waardoor hij als het ware van de rest
wordt losgerukt.

Het Is door ooggetuigen wel zo goed
als onomstotelijk vastgesteld dat. na de
botsing met de Engelse Austin-Healy, de
feiten zich in onderstaande volgorde
hebben afgespeeld. Eerst het hoog de
lucht Invliegen, waarbij de bestuurder
Levegh uit de wagen Is geslingerd, daar-
na het weer op de grond neerkomen,
wederom omhoog gaan en weer neer-
slaan. Vervolgens een korte tijd, dat
goon brand waarneembaar was, dan
branden met rode vlammen en tenslotte
branden met witte vlammen.

De rode vlammen betekenden het
branden van benzine en smeerolie, de
witte het branden van electron.

Verder is de vraag gesteld of zo'n
wagen op zichzelf zou kunnen explode-
ren. In dit speciale geval kan het ant-
woord om drievoudige reden ontken-
nend luiden.

In de eerste p1aats uit zu iver technisch
oogpunt. Een brandstoftank, waarin zich
brandstof bevindt kan niet ontploften,
zelfs wanneer dese nog maar weinig
brandstof bevat, omdat door de inwer-
king van de temperatuur en de bewe-
ging van de vloeistof tijdens het voort-
bewegen zeer hoog geconcentreerde
brandstofdampen ontstaan in het niet
met vloeistof gevulde gedeelte van het
reservoir, die in hel geheel niet in brand
kunnen raken, zodat men in zo'n tank
zelfs een brandende lucifer kan werpen.
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De achiUeTende ~ rijder PietTe Levegh, die op Le Mans achter het Mer«de.t-
.thIur het tiJachfo/!er tDet'd 'IIml fouten. van anderen, maar in rijn laatste moment nog

het leven. van. zijn. Btalgefloot Fangio totIt te t"edden.

zonder dat iets gebeurL Wordt ergellll
een leiding lek, dan kan daar ter
plaatse wel brand uitbreken, maar
geen explosie zich afspelen.
De eveneens naar voren gebrachte

vraag, ot een UchtmelalilMmagneslum Ie-
gerl.n.g bl'anden kan ia technisch ook een-
voudig als ~ te beantwlKm1en.

Bij normale temperaturen kan een
dergelijke legering niet pan branden.
DaarvOOf is een temperatuUl' van 600 gt'.
nodig. Een der,elJjke temperatuur ia
natuurlijk dan aanwezig, wanneer eerst
de benzine en de oUe zijn gaan branM

den. Daarom wordt dit UchtmetaaI veel
in de vliegtuigbouw gebruikt.
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Ziellier dan de twee technische verkla-
ringen betreffende de onmogelijkheid
van een exploderen van de wagen.

En dan een verder bewijs. dat geen
explosie heeft plaats gevonden.

De waarschuwing van Levegh aan
l;ijn stalgenoot Fangio bewijst duidelijk,
dat het hier is gegaan om een plotse-
ling opkomende, zeer moeilijke rljsltuatie.
maar niet om een als een donderslag
uit heldere hemel komende ontploffing,
waarvan Levegh van te voren niets bad
kunnen zien aankomen. Dat er ook geen
sprake is geweest van een reeds tevoren
uitgebroken brand, bewees trouwens ook
het lichaam van de uit de wagen geslin-
gerde Levegh, dat nog geheel blank,
gehuld in een wit wollen sweater en
een witte broek werd gevonden, zon-
der brandwonden. Ook de valhelm van
de Franse coureur vertoonde geen enkel
teken van brand,

Men zou ook nog de vraag kunnen
opperen of Levegh in het laatste ogen-
blik niet door het een ot andere ge-
voel van 'ZWakte kan l.ijn overvallen.
Ook dit kan ontkennend beantwoord
worden. Hij moet lichamelijk en gees-
telijk tot zelfs in de laatste fracties
van seconden, volkomen in orde zijn ge-
weest. Anders zou hij bij een snelheid
van 250 km per uur, niet de zelfbeheer-
sing hebben bezeten zijn teammakker
Fangio nog te waarschuwen en .. van
de dood te redden.

Een andere vraag Is geweest of de
wagen van I.evegb in het kritieke ogen-
blik misschien niet een wiel heeft ver-
loren. Ook dit kan ontkend worden,
want er zijn mensen geweest. die delen
van de wagen na de ramp hebben aan-
sehouwd en hebhen kunnen vaststellen.
dat alle wielen nog op de naven zaten
en de banden op de velgen, al zijn de
achterbanden natuurlijk ook mee ver-
brand.

Een informatie bij het hospitaal van
Le Mans en bij de Secretaris-Generaal
van eieAutomobile Club de l'OUest beeft
ook uitgewezen dat noch bij de doden,
nóch bij de gewonden verbrandingen te
eonstateren waren.

Er is dus. zoals men uit deze feiten
kan afleiden. geen brand geweest In de
ruimte waarin zich de toeschouwers be-
vonden, maar het overschot van de wa-
gen is buiten die ruimte op de aarden
wal uitgebrand. Een dergelijke brand
is bij zo'n ongeluk volkomen natuurlijk.
omdat bij de botsing vanzelfsprekend
de brandstof naar buiten stroomde en
deze uitstromende brandstof kon dom'
velerlei dingen in brand raken. Het kan
bet magneetapparaat geweest zijn. de
onlstekingskabels. dle afscheurden, kun-
nen oorzaak geweest zijn van brand-
stichting, de bougies zelf kunnen aan-
leiding hebben gevormd, het kan ook

een kwestie zijn geweest van de hete
ultlaaUeiding ot van het slaan van von-
ken door de rondvliegende metalen on-
derdelen op stenen.

Het bij normale temperatuur niet
brandbare electron- of magnesiummetaal,
dat men voor de heel lichte bouw van
zulke snelle wagens en ook voor be-
paalde onderdelen van vliegtuigen ge-
bruikt, brandt - zoe.I& reeds gezegd -
eventueel eerst bij een temperatuur van
600 gr. C. Zonder enige twijfel begon
dit electron eerst te branden, nadat
het in vlam was gezet door de eerder
ln brand geraakte benzine. Vandaar ook
dat bij het aanschouwen van de brand
eerst de rode vlammen van de benrine
zichtbaar werden en later pas de witte
vlam van de magnesiumlegering.

Tenslotte wordt, voordat het document
voortgaat met beschouwingen, die voor
onze lezers niet interessant zijn, omdat
ze buiten het gebied der autotechniek
vallen. van de l.ijde van Mercedes nog
opgemerkt, dat - gezien het feit, dat een
volgetankte race-auto 250 liter brandstof
en 50 liter smeerolie, aldus totaal 300
liter brandbare vloeistoffen meevoert, die
bij zulk een ongeval in brand kunnen
raken - de kwestie ot ook nog enige
kllogt"ammen magnesiumlegering, wat
verwerkt hout of kunststof in brand
kunnen geraken, volkomen oninteres-
sant is en even onbelangrijk is als bij
een vliegtuig. In dit geval is duidelljk
bewezen dat nóch de coureur zelf,
noch de doden en gewonden, brandwon-
den bebben gekregen.
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