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Flygfyrarna gör flygning möjlig nattetid 

Av fil. mag. G. Törnstrand, publicerad i Vetenskapen och Livet, februari 1926. 
Årgång XI, Hugo Gebers Förlag Stockholm. 
Med varsam bearbetning till nusvenska av Leif Elsby.

De senaste årens starka utveckling av lufttrafiken har framkallat ett behov 
av flygfyrar som gör navigering möjlig även nattetid, detta som en följd av 
inrättandet av flyglinjer med kommersiella, regelbundna turer. Liksom för 
sjöfyrar har det av Svenska Aktiebolaget Gasackumulator (AGA) i Stock-
holm införda belysningssystemet, AGA-systemet, visat sig särdeles lämpligt 
även för flygfyrar. Då AGA flygfyrar i de flesta hänseenden inte skiljer sig 
till princip från AGA sjöfyrar, beskrivs här kortfattat kännetecknen för fyr-
belysning med AGA-systemet.

Fig. 1. En kägelfyr nattetid. Dessa fyrar, 
som är synliga på 20 – 25 km avstånd är 
avsedda att markera landningsplatsernas 
läge vid större städer.

Dissousgasen
Den grundläggande tanken vid utarbe-
tandet av AGA-systemet för fyrbelys-
ning, som är baserat på en rad geniala 
uppfinningar av nobelpristagaren fil. dr. 
Gustaf Dalén, har varit att erhålla au-
tomatiskt verkande fyr, som endast med 
långa tidsmellanrum behöver tillsyn. 
Första förutsättningen för detta var, att 
bränslet för längre tid kunde lagras vid 
fyren och automatiskt tillföras bränna-
ren. Ett bränsle, som kunde användas 
för detta ändamål, visade sig vara dis-
sousgas. 

Dissousgas består av acetylengas, C2H2, 
komprimerad i stålcylindrar, som inne-
håller en porös massa indränkt med ace-
ton och som löser gasen. 

Gasackumulatorn
Acetylen, som brinner med starkt lysan-
de låga, kan inte utan vidare komprime-
ras. Den har nämligen visat benägenhet, 
att explosivt sönderfalla i sina bestånds-
delar, kol och väte. Detta sönderfall in-
träffar inte vid vanligt tryck, men väl 
då trycket uppgår till 2 atmosfärer eller 
mer. I nyss nämnda cylindrar kan emel-
lertid gasen komprimeras till 12 à 15 at-
mosfärer, utan fara för explosion. Detta 
beror på, att en explosion, om en sådan 
skulle inträffa, inte fortplantas genom 
den porösa massans många kanaler. 

AGA-massan
En förutsättning för att explosionsfaran 
skall vara avlägsnad är givetvis, att den 
porösa massan kan tåla slag och stötar 
utan att deformeras, stötar som cylindrar-
na kan utsättas för under transport och 
hantering. Detta var inte fallet med den 
massa som utvecklats av de ursprungliga 
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uppfinnarna, fransmännen Claude och 
Hess. Den bestod av träkol och cement. 
I AGA-ackumulatorerna för dissousgas 
användes därför en massa, AGA-massan, 
vars sammansättning och konsistens är 
sådan, att den inte deformeras. Den inne-
håller bland annat asbestfiber.

Gasen tillförs ackumulatorerna till 
ett tryck av 15 atmosfärer, varvid acku-
mulatorn innehåller 150 gånger sin egen 
volym gas. Gasackumulatorerna tillver-
kas i ett flertal storlekar från en kapacitet 
av 112 liter upp till 90,000 liter med en 
vikt av 1,7 kg respektive 1200 kg. 

Det är den på detta sätt ackumule-
rade acetylengasen, som används som 
bränsle för AGA-fyrarna. Den gasmängd 
som lagras vid fyren är avpassad så att 
den varar några månader upp till 1 år, 
varefter gasförrådet förnyas och de töm-
da gasackumulatorerna på nytt laddas 
vid särskilda stationer.

Öppen låga respektive glödkropp
AGA-fyrarna är av två slag, med hänsyn 
till sättet varpå ljuset alstras, 
•	 dels sådana som brinner med öppen 

låga som lyser och 
•	 dels sådana som är försedda med 

glödkropp, som utstrålar ljuset. 
Det förra sättet är användbart vid fyrar 
med mindre ljusstyrka, medan glödljuset 
kan användas även för de största fyrarna. 

Fyrkaraktär
Med avseende på fyrskenets karaktär 
kan en fyr antingen ha fast sken, d.v.s. en 
ständigt lysande låga, eller också växla 
mellan vitt och färgat sken eller mellan 
ljusa och mörka perioder, varvid olika 
kombinationer är möjliga med hänsyn 
till periodernas längd. Ett sådant inter-
mittent sken åstadkoms förr med rote-
rande skärmar, som tidtals skymde bort 
ljuskällan. 

Klippapparaten
I AGA-fyrarna har detta problem fått 
en genial lösning genom användning av 
klippapparaten. Växlingen av ljusa och 
mörka perioder åstadkoms genom, att 
gasledningen till brännaren omväxlan-
de öppnas och stängs. Då gastillförseln 
stängs släcks huvudlågan, medan en liten 
evighetslåga förblir brinnande och tän-
der gasen, när denna åter strömmar ut 
till huvudbrännaren. 

Klippapparatens utseende framgår 
av fig. 2 och verkar på följande sätt: Från 
gasackumulatorn strömmar acetylen ge-
nom en reduceringsventil och vidare ge-
nom ett rör in i klippapparaten. Denna 
består av ett slutet rum, vars ena vägg ut-
görs av ett elastiskt membran. Detta er-
håller vid gasens in- eller utströmning en 
ringa rörelse, som genom en hävstångs-

Fig. 2. Klippapparaten som gör att fyren 
blinkar. Detta sker genom att gasledningen 
till brännaren omväxlande öppnas och 
stängs med hjälp av ett elastiskt membran 
och en hävstångsmekanism.
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mekanism överförs till den ventil, som 
reglerar gasens utströmning genom röret 
till huvudbrännaren. Genom att viss del 
av mekanismen är magnetiserad inträder 
ventilernas öppnande och slutande med 
ett ögonblickligt ”klick”. Evighetslågan 
får sin gas genom en separat ledning.

Klippapparaten arbetar med stor 
precision och beträffande fyrskenets ka-
raktär kan alla tänkbara kombinationer 
erhållas. De vanligaste är för sjöfyrar föl-
jande:
1-klipp: En kort ljusblixt var 3:e sekund.
2-klipp: Två korta tätt på varandra föl-
jande ljusblixtar var 6:e sekund
3-klipp: Tre korta tätt på varandra föl-
jande ljusblixtar var 9:e sekund

Ljusblixtarnas varaktighet uppgår till 
0,3 sekunder, vilket är fullt tillräckligt för 
att de skall kunna uppfattas. Den tid, un-
der vilken lågan brinner är alltså endast 
1/10 av hela perioden. Det inses vad detta 
innebär i besparing av gasförbrukningen. 

Solventilen
Med solventilen genomförs en ytterligare 
väsentlig minskning i gasförbrukningen. 
Med denna stängs tillförseln av gas vid 
dagsljusets inbrott för att åter öppnas, då 
skymningen inträder. Hur stor den ge-
nom kombinationen av klippapparaten 
och solventilen uppnådda besparingen i 
gasförbrukningen är, förstås av, att en gas-
mängd som under tre veckor skulle för-
brukas i en vanlig brännare med konstant 
brinnande låga, här räcker ett helt år. 

Solventilens yttre utseende framgår 
av fig. 3. Den består av fyra stavar av 
samma metall, av vilka en är svart och de 
övriga är blanka. När de utsätts för dags-
ljusets inverkan absorberar den svarta 
staven ljus i högre grad än de andra och 
utvidgar sig därigenom mer än de blanka. 
Skillnaden i längdutvidgningen mellan 
stavarna, som vid diffust ljus inte är större 

än 0,0016 mm, utnyttjas för att påverka 
en ventil, som stänger av gastillförseln till 
klippapparaten, så att endast evighetslå-
gan fortsätter att brinna. Då dagsljuset 
försvinner på kvällen, sammandrar sig 
den svarta staven till samma längd som 
de andra, och gasventilen öppnas, varvid 
fyren åter träder i funktion.

Dalén-blandaren
Som ovan nämnts är de större AGA-fy-
rarna försedda med glödljusbrännare. För 
förbränningen av acetylengasen krävs här 
en bestämd tillförsel av luft. Den erfor-
derliga proportionen av dissousgas och 
luft erhålles med den s.k. Dalén-blanda-
ren. Denna, som schematiskt visas i fig. 4, 
drivs av gastrycket från gasackumulatorn 
och verkar på följande sätt. 

Från gasackumulatorn strömmar ga-
sen in genom röret 5 i membranhuset 4, 
och då trycket i detta nått en viss storlek 
påverkas membranet 13 och den därmed 
förbundna ventilen 12, varigenom gasin-
loppet stängs av. Samtidigt öppnas gasut-

Fig. 3. 
Solventilen. 
Denna grundar 
sig på den olika 
utvidgningen 
av svarta och 
blanka stavar 
vid bestrålning.
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loppet 6 till det yttre membranhuset 7, 
och gasen strömmar ut i detta, i vilket 
samtidigt luft i lämplig mängd strömmar 
in genom ventilen 8 och blandar sig med 
gasen. På grund av tryckminskningen i 
huset 4 sänker sig nu membranet 13 och 
det därmed förbundna membranet 14, 
varvid gasblandningen genom ventilen 9 
pressas ut i rummet 10, varifrån den ge-
nom ledning 11 förs vidare till brännare. 
Förloppet upprepas åter.

Linsrotatorn
Dalén-blandaren har även kommit att ut-
nyttjas för ett annat ändamål, nämligen 
för drivning av det roterande linssyste-
met, som används i större fyrar. Med de 
på bilden synliga länkarna 16 och 18 och 
vinkelhävstången 17 överförs nämligen 
membranets 14 rörelse till en kuggväxel, 
som driver det roterande linssystemet. 
Genom att ge detta en tillräckligt stor 
svängningsmassa överförs den från mem-

Fig. 4. Dalén-blandare. 
Denna ger den för glöd-
kroppens upphettning nöd-
vändiga blandningen av 
dissousgas och luft. 
(Se vidare beskrivning i 
texten)

branet diskontinuerligt utgående kraft-
impulsen till en kontinuerlig vridnings-
rörelse. Linssystemets rotation sker på 
detta sätt fullkomligt automatiskt utan 
att kräva någon tillsyn så länge som ga-
sen räcker i ackumulatorn. Förr användes 
för det roterande linssystemets drivning 
ett urverk, som måste dras upp för hand 
med jämna mellanrum. 

Glödnätsväxlaren
Slutligen må nämnas ännu en apparat, 
som används vid glödgasfyrarna, nämli-
gen glödnätsväxlaren. Då glödkropparnas 
livslängd aldrig kan förutses exakt skulle 
det erfordras ständig tillsyn av fyrarna för 
utbyte av glödkropparna. Med glödnäts-
växlaren sker detta automatiskt. Då en 
glödkropp går sönder, bränner lågan av en 
lättsmält stav, varigenom en mekanism 
utlöses, som avlägsnar den söndriga glöd-
kroppen och ersätter den med en ny. 
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Flygfyrar
Efter denna redogörelse för AGA-fyrar-
nas konstruktion och verkningssätt skall 
i korthet beskrivas några fyrtyper särskilt 
avsedda för lufttrafiken. De kan indelas i 
nedanstående tre klasser, nämligen: 

1. Fyrar för angivande av flyglinjens 
riktning

2. Vindriktningsindikatorer för utvi-
sande av vindriktningen på land-
ningsplatser.

3. Kägelfyrar, som visar landningsplat-
sernas läge.

Flyglinjens riktning
För detta ändamål kan användas antingen

•	 starka fyrar med stor lysvidd, upp-
ställda på stora avstånd från varand-
ra, utrustade med glödkropp och 
roterande linssystem, eller

•	 mindre, närmare varandra uppställ-
da fyrar som brinner med öppen 
låga och är försedda med stillastå-
ende lins. 

Båda slagen skiljer sig egentligen från 
motsvarande sjöfyrar endast med hänsyn 
till det utsända ljusets riktning. Det lig-
ger i sakens natur att ljusriktningen mås-
te vara en annan för flygfyrar än för sjö-
fyrar. Genom att på lämpligt sätt placera 
prismor och speglar bryts och reflekteras 
ljuset så, att det kommer att spridas från 
horisonten och uppåt mot zenit, med 
största intensitet i en riktning som lig-
ger några grader över normalplanet. På 
detta sätt blir synvidden nämligen störst 
i den riktning, som fyren observeras från 
ett flygplan.

I fig. 5 visas en apparat försedd med 
roterande linssystem och som är avsedd 
för de större flygfyrarna medan fig. 6 visar 
en liten fyrbåk för flyglinjer. Fyrar av det 
förstnämnda slaget ha exempelvis funnit 
användning på den engelska sträckan av 

flyglinjen London - Paris. Ljuskällan ut-
görs här av en glödkropp, som allt efter 
fyrskenets karaktär och linsens storlek 
förbrukar 25 till 50 liter acetylen per tim-
me. Apparaten är försedd med två Dalén-
blandare, av vilka den ena är reserv, sol-
ventil och automatisk glödkroppsväxlare. 
Då linssystemets rotation även försiggår 
på beskrivet sätt är apparaten fullständigt 
automatisk. Den tänder sig vid mörkrets 
inbrott och slocknar i dagningen, varvid 
samtidigt även Dalén-blandaren upphör 
att verka och linssystemets rotation upp-
hör, utan att det krävs någon som helst 
tillsyn annan än då gasförrådet behöver 
förnyas vid förut bestämda tider.

Fig 5. Apparat med roterande linssystem. 
Denna apparat är fullständigt automatisk. 
Ljuskällan består av en glödkropp, som 
förbrukar 25 – 50 liter acetylen per timme. 
Dessa apparater används för flyglinjen 
London – Paris.
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Fyrar av detta slag placeras på ett av-
stånd av 30 – 40 km från varandra och 
har en lysvidd av 50 - 55 km. De är 
riktade så att de syns från varje normal 
flyghöjd. Beträffande fyrskenets karaktär 
används för flygfyrar 1-klipp var 5:e se-
kund, 2-klipp var 5:e sekund och 3-klipp 
var 7:e sekund. 

De i fig. 6 visade fyrbåkarna har fun-
nit användning i Amerika för den inter-
kontinentala flyglinjen mellan New York 
och San Fransisco och som även används 
nattetid. De är uppställda på ett av-
stånd av c:a 5 km från varandra. De är 
försedda med en klippapparat av vanlig 
typ och ljuskällan utgörs av en öppen 
acetylenbrännare, som upptill skyddas 
av en glaskupa. De arbetar fullständigt 
automatiskt och utan tillsyn. Lysvidden 
varierar allt efter lågans storlek, men 
avpassas lämpligen så att flygaren alltid 
ser minst två fyrar framför sig. Han har 
då alltid en tydlig uppfattning av flyglin-
jens riktning, vilket säkerligen medför en 
gynnsam psykologisk inverkan, som inte 

Fig 6. Fyrbåk för 
fyrlinjer. 
Dessa fyrar är 
försedda med en 
blinkljusapparat 
av vanlig typ. 
De har kommit 
till användning i 
Amerika på den 
del av flyglinjen 
New York – San 
Fransisco som 
passeras nattetid.

bör underskattas. Beträffande ljuskarak-
tären så har erfarenheten visat att den 
i detta fall bästa effekten uppnås med 
korta, tätt på varandra följande ljusblix-
tar (c:a 150 per minut).

Visning av vindriktning
Den i fig. 7 visade vindriktningsindikatorn 
har till uppgift att visa vindriktningen på 
landningsplatser och även att ange deras 
läge. Den arbetar såväl dag som natt. Den 
är försedd med tre vita vingar som till-
sammans bildar ett ”T” och som ställer in 
sig efter vindriktningen med hjälp av ett 
roder. Vingarna är belysta nattetid. Ljus-
källan utgörs av en glödkropp med glöd-
kroppsväxlare samt solventil. Den arbe-
tar således automatiskt. Ljuskällan omges 
av ett hus med tre linser och som belyser 
vingarna. Hela systemet är vridbart kring 
en vertikal axel. Vindriktningsindikatorn 
kan även vara utrustad med olikfärgade 
lampor som anger vindhastigheten. 

Fig. 7. Vindriktningsindikator.
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Ljuskaraktären kan som alltid vid AGA-
fyrarna varieras inom vida gränser. En 
lämplig sammansättning har visat sig 
vara omväxlande lika långa ljusa och 
mörka perioder, exempelvis 1 sekund 
ljus + 1 sekund mörker. Nattetid och 
vid klart väder kan den uppfattas som 
en blinkande ljussignal på ett avstånd av 
c:a 18 km under det att signalens form 
och utseende tydligt framträder på ett 
avstånd av 3 – 5 km. Vid dagsljus syns 
signalen på ett avstånd av flera mil. 

Fig. 8. Vindriktningsindikatorns utseende 
nattetid.

Kägelfyrar
Kägelfyrarna slutligen är avsedda att mar-
kera landningsplatsens läge vid större stä-
der. Det har nämligen visat sig att en fly-
gare där har svårt att orientera sig efter en 
blinkande signal men lättare att iaktta en 
signal av bestämd form. Kägelfyrarna har 
konstruerats för detta och kännetecknas 
dels av form och dels av den betydande 
storleken. Kägelfyrens diameter är vid ba-
sen c:a 7,2 m och har en höjd av 4,5 m. 

Då i större städer elektrisk ström 
finns tillgänglig utgörs i detta fall ljuskäl-
lan av elektriska lampor. För varje fyr an-
vänds 5 stycken glödlampor om vardera 
1500 W. En av dem finns i en linstrum-
ma vid käglans topp och strålar horison-
ten runt och även uppåt med hjälp av 
en spegel. De övriga lamporna lyser på 
käglans nedre del utan att ge direkt ljus i 
horisontalplanet. 

Fig. 1 visar en kägelfyr nattetid. Från 
luften ser den ut som en triangulär, ljus 
yta och kan lätt skiljas från andra ljus. På 
ett avstånd av 20 – 25 km ses den som 
en ljus yta av bestämd storlek.
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