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VENSKA AKTIEBOLAGET GASACCUMULATOR, 
eller som det i dagligt tal vanligtvis kallas, »AGA», 
tillverkar utom sina bekanta fyrinstallationer åfven 
en bel del artiklar speciellt for jårnvågar, hvilka i 
det foljande i korthet skala heskrifvas. 

Dessa olika apparater och tillverkningar bafva under 
årens lopp allt mer fullkomnats och detta i icke ringa mån 
genom elt intresseradl samarbete från en hel del jårnvågs-
måns sida. 

Genom inforande af de olika AGA-belysningssystemen å 
jårnvågarna bar man i slor utstråckning kunnat gora sig 
oberoende af den importerade fotogenen , hvilket ju år en 
gifven fordel. 

AGA:s speciallillverkningar for jårnvågsandamål omfatta 
foljande hufvudgrupper: 

Blinkljus for jårnvågssignaler . 
» » transportabla varningssignaler. 
» , vågbommar, vågofvergångar o. rl . 

Dalenbelysning for jårnvågsvagnar. 
Belysning af jårnvågsvagnar med dissousgas . 
Dalenbelysning for stationshus, hotellbyggnader, magasin, 

båtar m . m . 
AGA-belysning for lokomotiv. 

» » dressiner m . m. 
AGA-facklan for belysning af arbetsplatser. 
AGA-handlyktan. 
Af de nu nåmnda fabrikaten torde AGA-blinkljusel for 

jårnvågssignaler vara mest bekant bland jårnvågsmlin och 
åfven hafva tilldragit sig den storsla uppmårksamheten. 

Det år nu snart 8 år sedan blinkljuset forst kom till an-
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våndning for jårnvagssignaler - delta skedde forst_a gån -
gen åen forsignal vid Våslerås S. V. B. J . den 1_ apr~l 1908 
- och sedan dess har utveckhngen gått raskt framat. In-
till år 1911 anvåndes blinkljuset emellerlid endast å B. J., 
S. V. B. J. och G. D. J. å en del forsignaler, hvilkas belysning 
var besvårlig au skola eller hvilkas sken var svårt alt upp-
fatta mot den forhandenvarande bakgrunden. 

År 1911 borjade emeller-
lid åfven S. J . alt in tressera 
sig for blinkljuset , och blefrn 
å station Liljeholmen 6 sig-
naler af olika typer forsedda 
dårmed , hvaribland4 semafo-
rer. Samma år bestallde B. J. 
blinkljusutrustning for tven-
ne 3-vingade semaforer for 
Bohus, och hårmed var bor-
jan gjord till att anvånda 
blinkljusbelysning åfven å 
semaforer. 

I allt snabbare tempo har 
sedan dess blinkljuset inforts 
vid jiirnvågarna, och i denna 
stund anvåndes detsamma i 
Sverige utom å statens jiirn-
vagar å ett 40-tal privatbanor, 
diiri inbcråknade alla de mera 
betydande enskilda jårnva-

ucn l'orst" J'il rsig11alc11~11, rd Ag11-hli11k- garna i Sverige. 
lj11s . v id Viist,•r:'is :1 S . V. li. ,/ , o f 

A S. J . aro alla orsigna -
ler - omkring 1 000 - fors edda med AG~-bli_nkljus.: och 
å fl ertalet slorre enskilda jårnvågar har bhnklJuset afven 
inforts å alla f6rsignal er. . 

Å S. J. har sedan slulet af år 191 5 blinkljus åfven b6rJat 
inforas å semaforer och år det meningen alt under den allra 
nårmaste tiden bet1ydligt oka antalet dylika installationer. 

Å 13. J. och S. V. B. J. hufvudlinjer åro sedan något år 
tillbaka samtliaa infartssemaforer samt hufvudtågvågarnas 
utfartssemafore~· åfvenledes forsedda med AG-A-blinkljusut-
ruslning. 

Seda n jårnvågarna numera kunnat ofvertyga sig om de 
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s lora fo rd elar som inforande t af 
AGA-bel ysning å a lb slags j årn-
viigssignaler medfor, tyclcs ut-
vecklingen gå mycket raskt dår -
han alt de fl esta jårnvi:igars 
alla 1 signaler komma· alt blifva 
forsedda med AGA-belysn ing, 
och år hårigenom elt stort och 
Yiktigt steg taget emot en effek-
livare signalbelysnin g. 

I Danmark har blinkljuset 
principiellt antagils af de dan-
ska statsbanorna som siirm årke 
for f6rsignaler, och i nårvaran de 
stund har elt 50-tal sådana bli f-
vit f6rsedd a då rm ed. Redan 
nåsta å r plan eras emellerlid en 
betydlig okning i delta an tal, och .. •, !),,, ,,. ,, ... , I. l·Urs1g nal S l:1 ls hn 11 or 11 ;1 inom några få år torde samt 1ga m ed AGA- h1,111,1 1us 
f6rsignaler å D. S. B. va ra f6 r-
sedda med blinkljus. I Da nmark h ar dessu lom blink-
ljuset blifvit inf6rd t i en del signaler å priva tbanor. 

:1- vin g acl sema fo r v id Bo h11 s tl n . . I. 
,n ed AGA-blinklj us. 

I Norge I.J a sedan la nge på-
gålt ingåend e utredningar angå-
ende ny tt signalsystem och finnes 
anl ednin g alt antaga a lt b link-
lj uset i åtmins tone en del signa l-
typer kommer till inforande i 
Norges framlida signalsystem fo r 
jårnvaga r. 

F inska stat sbanorna hafra re-
dan info rt blinklj us i etl stort 
antal forsignaler samt dessulom 
i en del s. k. vattentagningssig-
nal er, i a llt om kri ng 100 instal-
la tion er ; åfven hår våntas alt 
sa mtli ga f6rs ignaler inom kor t 
skola blifva fo rsedda med AGA-
blinkljus. 

I Sverige fi nnas, då delta skrif-
ves, 2 086 blin kljusinstalla t ioner 
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uppsalta eller bestållda, fordelade som foljer på olika 
signaltyper: 

Å forsignal er . . .. .. .. .. .. . 1 494 installationer 
» 1-ving. semaforer .. .............. .. .. .. 312 )) 

)) 2- )) » ..... .. .. .... .. 161 )) 

)) 3- )) )) 63 )) 

» dubbelvingade sem. 48 )) 

» skifsignaler .. .. 8 )) 

Summa 2 086 installationer. 

I andra lander finnas omkring ett 1 000-tal blinkljus-
installationer, och så snart ordnade forhållanden eller 
kriget åter intrådt, vånlas en myckel snabb okning af delta 
antal. 

Blinkljusets fordelar for jåi·nvågssignalering åro både 
många och betydande. Fråmst af alla slår den karak-
tåristiska blinken, hvilken gor att signalen lålt upp-
fattas och skiljes från alla andra slags sken. En annan 
mycket viktig fordel år, alt den skolsel, som erfordras, år 
utomordentligt obelydlig. Så till ex. behofver en vanlig 
forsignal endast ses om 6 gånger om året. Vid dimma har 
det visat sig, att blinkljuset slår igenom betydligt biillre 
an alla andra slags sken och år vid hastigt påkommande 
tjocka alltid i funktion. 

En AGA-blinkljusinstallation å en jårnvagssignal år den 
tånkbarast enkla och fororsakar inga som helst konstruk-
tiva andringar hos sjålfva signalen. 

Elt accumulatorskåp af jårnplåt fastsattes nedtill å signal-
masten och innehåller accumulatorn, hogtrycksledningen 
med manometer samt tryckregulalorn. Från tryckregulatorn 
drages en lågtrycksledning till blinkapparaten, som år 
monterad inne i AGA-lyktan. 

I accumulatorn år acetylengasen lost under tryck i ace-
ton, som i sin tur år uppsugen i en poros massa, hvilken 
uppfyller hela accumulatorns inre. Genom denna melod 
blir acetylengasen fullkomligt ofarlig, och sjålfva accumu-
latorn kan bekvåmt transporteras. Vid 10 atm. i:ifvertryck 
innehåller accumulatorn c:a 100 gånger sin egen volym 
disponibel acelylengas, som i denna form kallas dissousgas. 

Sjålfva blinkapparalen, som år AGA-blinkljussystemels 
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karna , ar som bekant uppfunnen af ingenjor Gustaf Dalen 
och år en af de uppfinningar, for hvilka han erholl Nobel-
priset år 1912. Blinkapparaten år knappt så s tor som 
en knulen band och fungerar alldeles automatiskt endast 
på grund af gastrycket. I enlighet med den inreglerade 
blinkkaraktåren portionerar densamma ut gasen i beslå mda 
mångder, på beslåmda tider och med så stor noggrannhet, 
att gasforbrukningen kan beråknas på bråkdelen af en 
procent. 

Den blinkk.araktar, som vanligen anvandes å jårnvåga r, 
år: 0,1 sek. !jus + 0,9 sek. morker, d . v. s. 60 blinkar pr 
minut eller en i sekunden. Å S. J. anvåndes dock. en blink-
k.araktår med 70 blinkar pr minut. Gasforbrukningen år 
knappt en liter pr timme eller c:a 23 liter pr dygn (hvaraf 
c:a 10 liter åtgå till evighetslågan) och hårmed erhållas in-
emot 90 000 blink.ar pr dygn, hvaraf man kan forstå, bur 
ytterst obetydlig den gasmångd ar, som åtgår for h varje 
blink. 

Den Dalenska blinkljusapparatens tillfi:irlitlighetharnåstan 
blifvil till elt ordspråk. Så t. ex. fi1rnas blinkapparater, 
som gjort i:ifver 200 millioner blinkar ulan alt ens hafva 
behoft efterjusteras en enda gång. 

Driflkoslnaden for AGA-blinkljuset år synnerligen obe-
tydlig. Den utgor endast 3 a 5 ore pr dygn och blinkljus, 
allt efter den koslnad till hvilken gasen kan erbållas. 

Gasstationer finnas numera på elt stort antal plalser inom 
Sverige åfvensom i Finland, Norge och Danmark, lwar-
igenom ingen som h elst svårighet finnes alt få tomda be-
hållare åler fyllda med dissousgas. Flera jarnvågar, bland 
andra S. J., hafva byggt sig egna gasslationer, for att vara 
alldeles oberoeride och erhålla gasen till Higsla pris. 

AGA-lyktan år af speciell konstruktion , sarskildt lampad 
att kunna lamnas utan tillsyn en långre tid, eftersom blink-
ljuset som sådant endast behi:ifver tilises några få gånger 
om året. AGA-lyktan har inga speglar eller reflektorer , som 
behofva putsas, utan det optiska arrangemanget består en-
dast af en reftlad Fresnel-lins, hvars refflor silla på insidan . 
Hårigenom uteslutes mojligheten for sno, regn eller damm 
alt faslna i densamma - det ar tillrackligt, om linsen af-
putsas på utsidan hvar gång accumulatorn ulbyles. 

Å de i Sverige, Finland och Danmark a nvånda forsig -
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AGA-b li n klj us in stnl lul io 11 . 

nalern a forekommer endas l ell 
blinkande sken, och AGA-inslal-
lationen å en dylik signal iir diir-
får y lterst enk el. 

Det år eme llcrlid har i lan det 
foreslaget alt infora en ny sorts 
forsignal er med l venne sken, for 
att eventu ellt kunna signalera 
trenne olika signalbegrepp och 
harvid ar det myck et enkelt all 
kunn a anordna sken en så, a lt de 
blinka i takt. Forsoksvis hafva 
16 dylika forsi gnaler varit i bruk 
å linj en Slockholm- Sa llskog se-
dan 1912 och bafva hela tid en 
fun gera t till full standi g belålen-
h et. 

Å semaforer ha statens jarn-
viiga r infort den metoden , att 
blinkljus endast visas i »slopp »-
Jaget, d . v. s. mecl rod t sken . For 
alla »kor »-signaler andras blink-
lju set Lill fa st sken, h vilket myc-
ket lait lå ler sig åstadkom ma med 
a n,·and,rnde ar en specialblink-
apparat i samband med en ventil , 
som kopplas till motsvarande 
vinge. Det ofvervagande antalet 
priva tbanor i Sverige har redan 
faslslag it den metod en, att blink-
ljus skall visas iifven i »k.or»-signal -

bilden 1'6r lrnfvudlågvagen, under det alt »kor» å 2 ell er 3 
vingar visas med resp. 2 ell er 3 fo sla sken , lwarigenom en 
tydligl markerad ski ll nad meJian »kor »-signalen for hufvud -
lågvagar och alla sidotåg,·agar uppnås samt afren lwarje 
risk af alt e ll slocknadt sken skall kunna gifva en falsk 
och darfor farl ig signa lbi ld undvik es. 

Enligt den af S. J. och fifven af U. G. J. anlagna till -
larn pningen, dår alla »kor »-signal er å semaforervisasmed 
fast gront sken, . uppn ås dåremot den forde len a ll en ka-
rakl a risli sk skillnad erh å ll es m ell an de båda fundamenlala 
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signa lbegreppen slopp » och »kor», så att åf~en Jo~rnmoliv-
man med periodvis upptradande slorningar 1 synsrnnet al -

rig kunna hafva någon svårighet att skilja dessa bagge 
signalbegrepp. Dessutorn undviker man den kanske mera 
leoreli ska svårighelen att gront blinkljus å en forsignal 
och gronl blinidjus å en semafor erhålla en något afvi -
kande betydelse, hvilket ju emellerlid latt kan undvikas 
genom att valja olika blinkkaraklarer for de båda sl_agen 
signaler. 

Å 2-vingade och 3-vingade tågvagssemaforer anvandes 
AGA-belysning med fast sken for de undre vingarn a; har-
vidlag hålles lagan brinnande med evigh etslå ga så lange 
skenet a r afskårmadt å t banan till och så ledes iir obehof-
ligt men tandes aulornaliskl genom en ventil kopplad Lill 
molsvarande vinge, så snart denna borjar fallas ut, for att 
å ler minskas till evighetslåga, 
nar vingen falles tilll>aka . Då 
dessa lyktor endast gifva grant 
sken, ar del brukligt att insålla 
en gron Iins i dem, hva rigenom 
elt sarskildl signalglas blir 
ofverflodigt. 

I Dan mark ba r blinkljus af-
Yen kommit Lill anvandning å 
s. k. sporskiftesignaler, hvarvid 
en speciallykta med fyra linser, 
2 ofiirgade och 2 grona , kom-
mit Lill anvandning ; speciellt 
vid Aalborg priva lbanor finnes 
elt an tal dylika installationer, 
hvilka gifvit ett sardeles till-
fredss lallande resultat. 

Und er det alt till en borjan 
hufvudsakligen forsignaler blef-
vo forsedda med blinkljus, på 
grund af att besparingarna i 
skotseln blefvo så påfallande 
stora , t end erar ulvecklingen nu -
mera till a lt forliigga tyngd -
punkten af tillampningen til! 
semaforerna, diir en eff~klivare 111i11ld.i11 s 1y 1<1n . 
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naUsignal iir af hehofvet påkallad och naturligtvis afren 
den automatiska funktionen år en gifven fordel. Redan 
nu har, som sagdt, S. J. och ett flertal af de mera bety-
dande privatbanorna forsett samtliga forsignaler med AGA-
belysning. Det kan emellertid forutses , att det icke kommer 

Dansk "SJ)Ol 'S kil'tc s ign:d l)l(•d AGr\-hlinkljus . 

alt droja långe, f6rriin jårnvågarna iifren hafva forselt slorre 
delen af sina semaforer med AGA-belysning; hittills år det 
em cllerlid endast Dalslancls jårnyfig, som hunnit forse samt-
liga sina signaler med AGA-blinkljus. · 

Blinkljusets anvåndbarhet for signalering å jårnviigar tycks 
emellertid icke vara ullomd i och med alt de fasta signa-
lerna blifvil forsedda dårmed. Det har nåmligen åfven 
ifrågasatts, alt de tillfålliga varningssignaler, som utsåttas 
å sådana platser, dår lågens hastighet på grund af på-
gående arbelen eller dylikt måste minskas, borde forses 
med blinkljus. Visserligen hafrn ånnu icke några sådana 
signaler blifvit levererade, men sannolikbeten talar for all 
i framtiden blinkjuset afven kommer att tillåmpas for 
della slags signaler. Det stoler ej på några svårigheter alt 
låta en blinkapparat vara ur fu,:- ' ·+ion t> · langre tid, som 
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fall et skulle bli med dylika signaler. En dylik in stallation 
visas å vidstående bild, dår den tillfålligt å r uppsalt å en 
forsignal , h vilken forut ej varit forsedd med blinkljus. F or-

delen med dylika insta llatio-
ner å en forsignal år, att 
praktiskt taget ingen mon-
tering krafves, men å andra 
sidan nedsaltes accumula-
torns tjånstgoringslid till en-
dast c:a 10 dagar, och torde 

dårfor i de flesta fall den vanliga in-
stallationen med stor accumulalor 
foredragas for alla fasta signaler. For 
transportabla varningssignaler år 
emellertid en tjånstgoringstid af 10 
dagar pr accummulalor fullt till-
råcklig. 

Åfven for viigbomslyktor har blink-
ljuset blifvit foreslaget, men på grund 
af lokomolivpersonalens enståmmiga 
uttalande mot en dylik anviindning 
under motivering att blinkljuset borde 
reserveras for fasta signaler, bar AGA-
belysning endast i speciella fall in -
forts å vågbommar. 

Ett sådant fall år vå gkorsningen 
vid T annefors station, 0. C. J., dår 
vågen loper parallellt m ed banan å 
omse sidor om korsningen och så-
ledes alltid samma fårg på skenet 
kommer att vara synlig åt såvål ba-
nan som landsvågen . Hår har pro-
blemet losls så, att elt gult blink-
ljus antyder att bommen år upp-
falld for vågfarande, under det a ll 

Fo rsi gna l m ed lillfiilli µ;I " PP- ett stadigt gult sken s ignal erar att 
snl l h lin klj11s . bommen år nedfå lld och således 

landsvågstrafiken iir afst ångd . 
En andra tillå mpning, som afven undvik er den olågen-

het, som lokomotivpersonalen framhåft, har nyligen fore-
slagils och torde inom kort forsoksvis komma att inforas 
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å en del jårnvagar. E nligt detta forslag bibehållas de hit -
tilis Yid fotogenbelysning anvånda f~rgerna skenet, so~ 
visas åt jå rn\'ågen resp. åt landsvage

0
n . Da bomme!1 a r 

uppfålld , blinkar skenet, d._ v. s. r?dt" at banai:i och hv1t~. åt 
vågen. Hå.remot ar ingentrng att rnvanda, ty 1 denna stall-
ning bora bommama aldrig forefinnas af ett annal!rnnde 
tåg och om så verkligen skulle ske, år det fullkomhgt _ _På 
sin plats, alt lokomotivforaren blir varnad ge~om . elt ro?t 
blinkljus. Då bommen år nedfiilld, åndras bl~nklJuset hll 
fast sken d . v. s. rodt åt landsvågen och hv1tt åt banan 
och på ~å vi s uppfy lles lokomotivpersonalens onskemål 
ulan att någon olågenhet uppstår. .. .. 

Det har åfven från m ånga håll framstallts forslag at-I. 
uppsiitta blink.ljussignaler å landsvågar, ett styck ~ framfor 
jårnvå.gskorsningen, for att varna v~gfarande, specu~llt ~uto -
mobiler. Enligt några a f des~a forslag ~kulle ~-hnklJt~.set 
genom skenkontakter eller dyhka anordn~_ngar for~t trada 
i funktion når tåg nalkas, men delta forslag m as te be-
stå.mdt t.illbakavisas , emedan t. ex. ett funktionsfel hos rål s-
kontakten, afbrott i den elektriska led -
ningen e. dyl. skulle m edfora alt blink - r 
Jjuset . ej tråder i funktion och således 
kunde bibringa en vagfarande den upp-
fattningen att intet tåg funnes i nårheten 
och r ent ~f framkalla en sådan olycka, 
som anordningen år afsedd a tt fore-
bygga. . 

Ett båttre salt att losa svångheten 
ar utan tvifvel att låta skenet blinka 
ståndiat. Denna ins ta llation skulle liiU 
kunna0 kombin eras m erl nu allmå nt fore-
kornmande varnings ta flor . 

Det kan fortjana att påpekas, att 
innan kriget ulb rot vidlyftiga under-
handlin aa r ford es i sy rte alt skaffa en 
intem a tionell blinkljussignal i samband . . fl b .. . · t _ 3-begrcpps fo rsi gna l :i med de var mngsta or, som OIJa upp s ., m ~rl A GA-blinkljus 
så.Ilas v id farliga stallen å automobil- .. 
vågar, men tills vidare har . denna sak måst bordla~g~s. 

Ett annat af AGA:s belysnmgssystem , som redan bd1gt 
vunnit intrade vid j å.rnvagarna, år belysningen a f jam-
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vågsvagnar. Den forsla installationen utfordes nåmligen 
å r 1903 i en S. V. B. J. tillhor ig vagn . 

Vid jårnvågsvagnsbelysning placeras gasaccumulatorn i 
ett underrede tvårs under vagnen , under det att tryckregu-
Jatorn m ed manometer fastsattes direkt på vagnsunderre-
det. Från tryckregula-
torn drages en ledning 
till en afstångnings-
kran, som placeras å 
ena vagnsgafveln och 
hvarifrån en rorled-
ning utgår, som folj er 
taket langs hela vag-
nen, med grenlednin-
gar till hvarje lampa. 

Når dissousgasbe-
Iysning for jårnvågs-
vagnar forst kom til) 
anvåndning, begag-
nade man sig ar 6ppna 
brånnare, och de for -
sta la mporna voro så 
konslruerade, alt for-
brå nnin gsgaserna gin -
go direkt ut i kupcn. 
Snart nog konstruera-
des emeller tid h elt 
slutna lampor, så a tt 
så val in taget a f den for 
l'orbrånningen nåd- AG_,\ -be lys 11i11 ~ :"1 l'ii g l,11111 ,·id T :11 1nt'/"0 1·s 
våndiga luften som ,, <) . c. 1. 

alloppet for forbrån -
ningsgaserna forl ades till en huf på vagncns tak . 

Dissousgasbelysning med oppna brånnarc var enligt då -
tida forh ållanden en synnerli gen praktisk losning a f frågan 
a lt erså lta den lå mligen allmå nl an vånda , obekvåma foto -
ge nbelys ninge n, hvarfor också inom elt par å r denna form 
af AGA-belysning fick en vidstrå ckt utbredning. 

Ehuru dissousgasbelysning med 6ppna brånnare i a lla 
afseenden betydd e ett s tort steg fra måt i vag nsbelysningens 
his toria, b lef det emellertid snart lydligt, att en vasentli g 
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besparing i gasåtgången kunde vinnas, i håndelse elt 
acetylenglodljus kunde åsladkommas . 
1i 1AGA påborjade år 1910 experiment for alt finna en prak-
tisk losning på detta i många afseenden svåra problem, och 

.. 
- -i ., .!...i. I i _.i li .. \\IU Hl', I \lll" 1 ',\\'0 4<) 

... . -

Boggivagn m ed Oalenlju s ,·i<l S . V. B .. 1. 

resultatet blef det i slulet af år 1911 fardigexperimenterade 
s. k. Dalenljuset. Genom Dalenljuset har jårnvågsvagns-
belysningen uppnått en bog gnid af fullkomning och torde 
kunna betecknas som det sista ordet i delta hånseende. 

Vid Dalenbelysning installeras gasaccumulatorn, lryck.-
regulatorn, manometern och ledningen till hufvudkranen, 
som ofvan år beskrifvet. Från hufvudkranen ledes gasen 
emellerlid icke omedelbart till lamporna utan forst till en 
blandningsapparat, den s. k. Dalenblandaren, hvilken auto-
matiskt till gasen blandar den for fullståndig forbrånning 
erforderliga kvantiteten luft, oberoende af om en enda 
eller alla lamporna aro tanda. 

Från blandaren ledes dårefter denna blandning af gas och 
luft till brii.nnare i de olika lamporna , hvilka ii.ro forsedda 
med glodnåt och hvilkas ljusstyrka kan , oberoende af hvar-
andra, regleras genom en å hvarje lampa befintlig reglerings-
arm från brånnarens fulla ljusstyrka ned till en helt lilen evig-
hetslåga . Brånnarna kunna våljas i flera olika slorlekar - från 
en gasforbruk.ning af tre li ler pr timme upp till fem ton liter pr 
timme - hvarigenom ljusslyrkan kan variera från 15 upp 
till 100 normalljus. 

Lampkupor af opalglas anvåndas numera i stor utstrii.ck-
ning, och åstadkomma dessa en behaglig ljusfordelning 
samt forhindra bildandet af skarpa slagskuggor. 

I (i !~ .\ S A C r. l :\'f ll LA TO H S TO C T< H O T. ~I 

Enligl uppmålningar å en hel del jårnvii.gar uppnås med 
Dalenljus en besparing af inemot 70 % gas gent emot be-
lysning med oppna brånnare. 

Det låter sig i allmii.nhet mycket lålt gora alt omi:indra en 
belysningsinstallation med oppna brånnare till Dalenljus, 
och år delta sårskildt alt rekommendera då gasbesparingen , 
som forut nåmnts, blir hogst betydlig. Det , 1isar sig i regel 
alt hela omåndringskostnaden blir amorterad på tre a fem 
år allt efter lam pantalet, samt alt dårefter årligen en be-
sparing af kr 150: - a 250: - pr vagn kan uppnås. 

På grund af det gynnsamma forhållandet, alt den re-
sande allrni:inhelen kan bjudas en verkligt god och effektiv 
belysning i vagnarna, samtidigt som jarnvågsforvaltningen 
gor en direkt vinsl, hafva de flestn jårnvågar påborjat och en 
stor del redan slutfort omåndring af belysningen i sina 

ll e'- lnurnnt,·:i gn m erl Oall•nhPl~1snin g. 

vagnar från oppna brånnare till Dalenljus. Som en annan 
fordel må nåmnas att antalet af reservaccumulalorer på 
grund af den minskade gasåtgången kan betydligt reduceras. 
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Del torde kunna vara af inlresse alt kon slalera , all 
alla under å r 191fi bos svenska vagnverksliider be-
slallda personvagnar, på några få når, blefvo forsedda 
med Dalenbelysning, hYilket ju år elt talande bevis på det 
fortroende, detla belysningssys tem vunnit hos jarnvagsfor-
valtningarna. 

I vagnar å enskilda jarnvagar i Sverige finnas for niir-
rnrande ulforda eller beslallda inemol 400 installationer 
med Dalenbelysning. 

Svenska statsbanorna an\'iinda iifvenledes sedan några 
år tillbaka Dalenbelysningssystemet, men apleradt for 
oljegas, och hafva redan ofver 400 vagnar monterats 
hiirmed . 

I Danmark bar Dalenbelysning antagits till in foran de 
bland annal å Sydfynsk r Jernbaner samt Skagensbanen . 

Bland 6friga ulliindska banor har ungerska syd banan for -
selt inemot 200 vagnar med Dalenbelysning, hvarjamte åfren 
de chilenska slatsbanorna antagit samma belysningssystem. 

Omnibus 111t•cl l) :1 ICn ljus . 

I en hel del andra lander pågingo vid kri 0 els ulbroll prof 
med Dalenbelysning, men på grund af de1~ intriidda situa-
Lionen har naturligt nog intet afgårande lmnnat Lråffas . 

18 c; .\ Si\ C C L' ~I U L .\ T O H · S TO C K 1-1 0 L ~I •!• 

L ok 11 : r 1228 m ed AGA- lnnlt'rn o,·. 

Dalenbelysningen liimpar sig emell ertid icke endast for 
jiirnvagsvagnar, utan har af ven kommit Lill god an vandning 
vid belysning af stationshyggnader, magasin, hotellbyggna-
der m. m. Dessutom har Dalenbelysnin gen på senare tiden 
funnit en allt vidstriicktare anviindning for ångfartyg, fiir-
jor o. d., hvarjamte det kan vara af intresse alt påpeka, alt 
Dalenbelysning med stor framgång anviindes i Kopenhamns 

(; .\ S .\ C C li M l ' L ,\ T O R • S T O C I\ H () r, M 



omnibusar, och har det visat sig alt glodstrumporna myc-
ket val molslå den slarka vibration , for hvilken delta slags 
fordon iiro utsalla. 

Ett af AGA:s nyaste och mest uppmiirksammade belys-
ningssystem iir dess lokomotivstrålkaslare. 

Redan lange har det for fackmannen stålt klart, att den 
nuvarande belysningen med fotogenlampor å lokomolivcn 
icke tillnarmelsevis motsvarat behofvet eller lokomotivtek-
nik.ens nuvarande ulveckling. 

Lokomolivpersonalen har också vid upprepade tillfiil-

20 G A S A C: C: U M L' T. A T O H · S T O C 1' li O J. ~I 

.\G .\ -lol<ii•kl:t st·clcl l'r,, 11 sid:in . 

len gjort framstiillningar om alt få lok.omoti vens belys-
ning forbiittrad icke blott i fråga om ljusstyrka utan iifven 
hvad driflsakerllelen belriiffar. Anledningen till all från jarn-
viigsforvaltningarnas sida intet ålgjorls i denna fråga, torde 
helt enkelt vara att soka dari, alt intet biillre belysnings-
system stålt till buds. 

Redan s:i tidigt som år 1907 gjordes å S. V. l.3. J. en del 
forsok med en slrålkaslare med dissousgasbelysning, men 
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detta forsta forsok utfoll icke tillriickligt gynnsamt for, att 
mana till elt allmiinnare inforande. År 1913 borjade emel-
lertid AGA ånyo att sysselsiitta sig med losningen af delta 
problem och mattes diirvid af stort tillmotesgående af sven-
ska statsbanorna, som på alla vis underliittade forsoken att 
åstadkomma ett tillfredsstiillande belysningssystem for loko-
motiv. 

Å det forsta lokomotivet - lill. B n:r 1141 - anviindes 
en stor strålkastare, placerad framfor skorstenen, hvarjiimte 
dissousgasbriinnare inbyggdes i såviil de biigge buffert- som 
tenderlyktorna. 

Det visade sig emellertid ganska snart, att forbriinnings-
produkterna angrepo metallreflektorerna i dessa senare Iyk-
tor, hvarigenom de mycket ofta måste rengoras och poleras, 
hvilket foll sig både besviirligt och tidsodande. 

På forslag af AGA utrustades dårfor år 1915 ett andra 
lokomotiv - iifvenledes !ilt. B (n:r 1223) - med AGA-belys-
ning enligt en annan princip. Då det af det foregående 
forsoket framgick, att speciella, for åndamålet konstruerade 
buffert- och tenderlyktor voro nodvåndiga, begagnade man 
sig af mojligheten att gora dessa mindre Jyktor så pass ljus-
starka, att någon sårskild storre strålkastare, placerad fram -
for skorstenen , ej skulle vara erforderlig. 

Samtidigt infordes dissousgasbelysning i forarehyUen, och 
anordnades densamma så, alt en lykta belyste alla mano-
metergrupperna, en annan lykta eldarens vattenglas, och 
den tredje lyktan expansionsskalan, hastigbetsmåtaren 
samt åfven rnojliggjorde for foraren att låsa tidtabellen, 
kvittera tågmoten etc. For forarens vattenglas biheholls af-
siklligt den hitlills anvånda s. k . »rofolj epalten » for att utgora 
reserv och dessutom for alt an vånd as vid rundsmorjningen . 

Redan från b61jan visade sig installationen å lok n :r 1223 
lyckad och tillvann sig Iokomolivpersonalens odelade sym-
patier. 

De speciella AGA-bufferllyktorna voro forsedda med en 
glasspegel, hvarigenom ett mycket starkt koncentreradt sken 
erholls samt all putsning och polering blef ofverflodig. l!"'or 
alt åfven i skarpa kurvor gifva tillfredsstållande belysning 
riktades lyktorna något snedt utåt. 

Då emellertid vid dessa forsok oppna bra1111are anvåndes, 
var gasåtgången ganska betydlig, och det framstod dårfor 

(;AS A C C 11 MULAT O R · S TO Cl( T-l OLM 

som ett ytterligare onskemål alt genom anvandande af glod-
nåt eller glodkropp nedbringa gasåtgången Hil den minsta 
mojliga. 

Då glodnåt från borjan måste anses olåmpliga på grund 
af deras relativt ringa motståndskraft mot de starka vibra-
tioner, som lokomotivets ramverk åro underkastade, in-
riktades forsoket genast från borjan på att erhålla en 
hållbar glodkropp. Efter många experiment lyckades AGA 

Accumulnlorn med U-bnlksun<lerredel. 

- i borjan af 1916 - alt framstålla en glodkropp, som 
val motstod vibrationerna. I kombination med brånnare 
enligt injektorprincipen gifver denna glodkropp elt starkt 
ljus, och åfven om frontglaset skulle gå sonder och luft-
draget for ett ogonblick slåcka hufvudlågan, tander sig 
denna genast åter mat den glodande gladkroppen. De 
forsok, som i april månad igångsattes å lok n:r 1223, 
visade snart nog, alt forhoppningarna på delta belysnings-
system ej voro ofverdrifna. Med någorlunda forsiktig be-
handling riicka glodkropparna tre a fyra rnånader, och 
då gasåtgången pr lampa endast år c:a 10 liter, under det 
alt ljusstyrkan år c:a 10 000 Hefnerljus, kan det uppnådda 
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resultatet betecknas som synnerligen tillfredsstallande. En 
sista fullkomning af belysningssystemet gjordes dårmed alt 

en s. k . spark.ran insattes i rorledningen inne i fihare-
hytten, hvarigenom man vid behof kunde slalla be-
lysningen på s. k. sparlåga, hvilken endasr forbrukar 
c:a 3 liter pr timm e, molsvarande en ljusstyrka af om'-
kring 3 000 Hefnerljus. En spark.ran anordnas for 
de bågge framlyklorna och en for tenderlyktorna 
hvarigenom det år mo,1ligt att uppnå en våsenllig be~ 
sparing, då dels tenderlyklorna kunna h ållas på liten 
låga så fort lok.et ar koppladt till tåg och dels fram -
lyklornas Iågor på samma siitt kunna f6rminskas så 
lange lokomotivet ar i stallet ell er vid langre slalions-
u ppehåll samt viixlingsrorelser å bangårdar. I se-
nare fall et år det sårskildt af vikt alt kunna sanka 
ljusstyrkan , då annars blandning af stationspersonalen 
mojligen skulle kunna intråffa. 

En kompl elt AGA-belysningsinstallalion enligt denna 
sista utf6rin gsform består af folj and e delar : 

Sjålfva accumulatorn placeras å elt U·balksunder-
rede, som i sin tur fastsattes på låmplig plats å loko-
motivets folplåt. Å U-balken ar monteradt: accu-
mulatorkoppling, hoglrycksledning med manometer 
samt tryckregulator, h varigenom uppmonteringen af 
installationen å lokomotivet blir ylterst enkel. Från 
tryckregulatorn drages en rorledning in till forare-
hytten och grenar sig dårstiides dels till sparkranen 
for framlyklorna , dels till sparkranen for tender-

lyktorna och dels till rorledningen 
for smålyktorna inne i forarehytten . 

Från framlanternorn as sparkran 
utgår sedan en rorledning Lill de 
biigge AGA-lyktorna, som åro upp-
satta å en fjådrande byge!, hvil-
ken i sin tur passar i de nu bruk-
liga fastsåttningsjiirncn . 

.\GA-l'n ckl:i . 

Från tenderlyktornas spa rkran 
drages en rorledning, som mellan 
lok och tender måste goras bojlig 

(hårlill anvåndes i regel en motståndskraflig gummislang) 
till tenderlyktorna , hvilka åfvenledes åro uppsatta å byglar. 

(; .\ S A C <: l i ~I li L A TO 11 · S TO C K 11 0 I. ~I 

Forarehyl1slyk.torna passa å de for »rofoljepaltarna » 
afserlda fastsåtlningsjiirnen och åro f6rsedda med mallsli-
pade glas, så att ingen spegling i forareh yltens glasrutor 
kan forekomma. Hvarje Iampa iir forsedd med en siirskild 
afstiingningsk.ran samt en brannare med endasl 3 liters 
gasforbrukning pr timme. 

Svenska statsbanorna hafva nyligen bestamt sig for att 
infora komplett AGA-belysning å sina lokomotiv och ha 
till en bo1:jan beslållt inslallalionsmateriel for 10 lokomotiv 
litt. F och 25 litl. B, och det torde vara alt viinta att 
under de niirmas te åren åtminstone alla snålllågslokomotiv 
erl~å lla AGA-belysning. 

A enskilda jårnviigar har intresset for AGA-lokomotiv-
belysning varit synnerligen lifligt. Trots den korta tid, 
som f6rflutit sedan AGA-lokomotivbelysningssyslemet blef 
Lillgangligt, ha all a de stor re jarnvågarna och å lskilliga af 
de mindre skaffat sig en installation på prof for a lt, om 
detsamma utfaller gynn-
samt, diirefter forse sina 
lokomotiv med AGA-be-
lysning. 

I Norge pågå prof å så-
val Hovedbanen som Ber-
gcnsbanen och i Danmark 
ha Sydfynske Jernbaner 
bestiillt några AGA-loko-
moti vbelysningsinstallatio-
ner. 

Till Ryssland har dess-
utom levererats en del dy-
lika installationer, men i 
ofriga Hinder ha , då delta 
skrifves, inga prof hunnit 
komma igång, m en det tor-
de vara att forutse, att 
denna belysnings form på 

l, 

mycket kort tid kommer i)l'(•ssi 11 m e d AGA- lju s lbm i fr,,n . 
alt finna stor spridning. 

·l 

E n effekti v belysning af' molordressiner har ju åfven 
la nge utgjort ett onskemål och i och med AGA-lokomoti v-
belysningssystemet år åfven delta problem Jost. 
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For motordressiner anvåndas med storsta fordel AGA-
lokomotivlyktor, hvartill kommer en accumulatorinstalla-
tion och ev. en sparkran; accumulatorn kan naturligtvis 
vå)jas ganska liten , då någon långre lystid icke år erforderlig .• 

Svenska statsbanorna hafva redan bestallt 2G installa- · 
tioner for motordressiner och de resultat, som hittills 
uppnåtts, åro genomgående ytterst gynnsamma. I ofriga 
lander ha, då delta skrifves, inga prof hunnit såttas igång, 
_men intresset tycks vara det allra lifligaste hårfor i fråm-

mande lander, speciellt Ryssland. 

En annan specialitet, som AGA 
utexperimenterat, for att tillmotesgå 
en ofta uttalad onskan hos jårnvågs-
mån, år den s. k . AGA-facklan, afsedd 
att anvåndas som belysning å tillfål -
liga arbetsplatser, m . m. 

Hela denna anordning år inrymd 
i en lilen och lått trålåda, som på 
mindre ån 2 minuter kan goras får -
dig till bruk, oafsedt hur lange den-
samma forvarats oanvånd. 

AGA-facklan har på den korla tiden 
sedan den blef ford i marknaden fått 
vidstråckt anvåndning samt harvisat 
sig sårskildt anvåndbar vid olycks-
håndelser, vid tunnelarbelen, vid råls-
och slipersutbyten, lyflning af spår 
samt utbyte af våxlar, m. 111. For· 
denskull lorde de flesla jårnvågar 
komma alt fors e sina redskapsvagnar 
med AGA-facklor. 

Fiin11·h~•11 s ly k1 ,1. En annan af AGA:s lillverkningar, 
som afven få lt rått stor spridning, år en 

barbar strålkastare i form af en handlykta. Sjålfva gas-. 
magasinet utgores af en mindre ·accumulator, som båres i en 
rem ofver axeln. Denna AGA-handlykta harvisat sig sårdeles 
låmplig vid inspeklionsarbeten i morker och torde åfven 
vara val anvåndbar å mindre dressiner åfrensom å trallor. 

26 c; A S A C: C: l i :w U L .4.. T O R S T O C l, li O L :\1 
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Vid elektriska jårnvågar anvåndas AGA-lyktorna i stor 
utslråckning for inspektion af ledningsnalet. 

Slutligen torrle det vara af intres,;e alt fasta uppmark-
samhelen vid AGA-apparaler for autogensvetsning och skår-
ning, hvilka vid alla lokomotiv- och vagnsrepr. ationsverk-
ståder funnit en vidstråckt anvåndning. Autogensvelsning 
torde numera vara den mest an vånda svelsningsmetoden 
och med AGA-skårbrånnare kan nedskrotning verkstallas 
till ett ytterst billigt pris. 

Som framgår af ofvanstående har AGA redan utexperi-
menterat en mångfald olika belysningssystem for bruk å 
jårnvågar och det kan forutses, alt genom det intresserade 
samarbete, som existerar mellan AGA och jarnvågarna, 
ånnu många af dessas belysningsproblem skola kunna 
finna en god losning. 

AGA-hnndl y kln . 
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