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(57) SAMMANDRAG:
En Slkt omfattar en slktram 10 med efter varandra

monterade Biktdukselement (11). Siktdukselementen (11)

fastsatta i siktramen medelst snfipplAsorgan (16, 17; 18).

Snapplasorganens ena part (16, 17) Sbr utformad 1 ett

styoke med slktdukselementet (11) och anordnat ndra

ena Mnden av detta. Snappl&sorganens andra part (18)

utg5res av en f6rtjocknlng vld ovankanten pS ett bSrele-

ment (19) 1 siktramen (10). Slktdukselementets andra Snde

vilar mot en utskjutande ansatsyta (20) p& bSLrelementet

(19) och fir inkiamd mellan denna ansatsyta och ett ut-

skjutande kantparti (22) p& det fttregSende slktduksele-

mentet •
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POreliggande uppfinnlng avser en alkt av den typ soxn

omfattar 1 en slktram efter varandra monterade siktduks-

element, vilka har en 1 en gummlduk Insatt, stel axme-

rlngsram odh fir monterade 1 siktramen medelst

snapplAsorgan

.

Dylika slktar har fuxmit fitor anvfindnlng och fir kdnda

t ex genom SE-B-422 418 och motevarande US«A-4 141 82i.»

Slktama har en stor fardel 1 det att enskllda siktduks-

eleinent kan utbytas, n^r de fdrslltlts 1 st6rre utstrSck-

ning &n andra siktdukselement 1 samnia slktmaakln. En

naokdel ned denna typ av kanda slktar dr att demonte-

rlngen ocb monteringen av siktdukselementen fir besvfirande

ooh kr^ver ett stort uppbdd av arbete oqh utrustning. Btt

andamdl med fOreliggande uppfinnlng ar dfirfOr att dstad-

korama en enklare siktkonstruktion, sora bevarat den kSnda

slktkonstruktionens fttrdelar men mOJliggOr en betydligt

enklare nonterlng och denonterlng,

Fdrellggande uppfinnlng avser darfOr en sikt av den

Inlednlngsvla angivna typen, och denna slkt kfinnetecknas

av det som anges 1 huvudpatentkravet. F5redragna utf5-

rlngsfonner anges 1 \inderkraven.

Uppfinningen skall 1 det f61jande ndrmare beskrlvas

\mder hSnvisning till de bifogade ritningama, som visar

ett utfOrlngsezempel pA en slkt enligt uppfinningen. Fig

1 visar en Ifingdsektion genom en del av en sikt enligt

uppfinningen. Fig 2 visar i stOrre skala en detalj ur fig

1* Fig 3 visar en sektion langs linjen III-III i fig 1.

Fig 4 visar en del av en sektion langs llnjen IV-IV i fig

3* Fig 5 visar 1 per^pektiv ett siktdukselement f6re

uppstansning av sikth&l* Fig 6 visar detta siktduks-

element i perspektiv snett underifrdn.

Sora framg&r av fig 1 har eikten enligt uppfinningen

en siktram 10, i vilken ett antal siktdukselement 11 &x
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anordnada efter varandra. Dessa slktdukseleinent har en
stel azmeringsram 12, som ar insatt 1 en gummldtik 13, 1
vllka slktens hdl 14 ar uppstansade. Storleken och fOr-
delningen av dessa h&X fir valfria. Som framg&r av fig l

• fir de efter varandra monterade siktdtakselementens dndar
Overlappande, a& att nedstxdmsflnden, raknat 1 siktrlkt-
nlngen (markerad med pilen 15), hos ett siktdukselement
ligger ovanp& uppstxCmsanden av efterfOlJande slktduks-

. element. slktdukselementets underside nSra ned-
StrGmsanden finns ett utskott 16 med ett underskuret sp&r
17. Detaljema 16 och 17 blldar den ena parten av snSpp-
l^organ fOr fastl&snlng av slktdukselementet vld slkt-
ramen. Snappl&sorganens andra part utgOres av ett fOr-
tjockat kantpartl 18 pA ett 1 slktramen ingiende barele-
ment 19. Detta barelement 19 har en utskjutande fians
feller ansatSTta 20, P& denna ansatsyta vllar efterfttl-

. jande siktdukselements uppstrOmsflnde 21. De relative
dlmesislonema av barelementet, snfippD&sorganen och slkt-
dukselementen fir sddana, att dat efterfOlJande slktduks-
elementets uppstrOmsande ar fastklfimt melXan deona an-
satsyta 20 och det fdregdende slktdukselementets utskju-
tande,kantpartl 22. Genom denna konstruktlon ken man
mlnska antalet erforderllga snappl&sorgan fflr samma antal
siktdukselement 1 en slkt samtldigt som man fAr en trapp-
stegsformad slktyta, som vfinder det slktade materlalet
och pA sfi satt farbattrar slkteffektlvlteten. UppstrOms-
anden hos det Oversta slktdukselementet vllar mot en

.. ansatsyta 23 pA slktramen 10 och hSlles ner mot denna
ansatsyta medelst ett spannelement 24. Spannelementet 24.
fasthailer. ocksA eA glldyta 25, langs vllken det slktade
materlalet glider ner mot slktdukselementen.

Som framgAr 1 synnerhet av fig 6 flnns utskjutande
stOdklackar 27 vld den ande av slktdukselementets under-
side, som ar motstfiende snappldsorganen 16, 17. Dessa
stOdklackar 27 ar anordnade p& avstdnd frAn varandra.

: Genom dessa stOdklackar erfadlles en vlss efterglvllghet
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hos konstruktlonen, s& att inkiamningen av derma slkt-

dukselementande mellan ansatsytdn 20 och den utskjutande

anden 22 fOreg&enda sdJctdukselOment bllr effelctiv.

Vld -tillverknlng av siktduks^ementet iniaggea ramen

12 i en vulkfonn> bA att ramen kommer att anllgga mot

stttdklacskar vid fem stailen, ooh vulkformen har pA dessa

staiXen Inskjutande ansatsytor som ger ursparlngar p& un-

dersidan av det bllvande slktdukselementet. Fyra av dessa

ursparlngar 28 fir synXlga 1 fig 6 och finns pA lnsid%ai av

aiktdukselementets langsgfiende kantfttrstyvnlngar. Den

femte utgares av ett smalt spte 29 vld slktdukselcmentets

uppatrOmsfinde, och denna urtagnlng syns 1 stdrre detalj 1

fig 3 och 4.

Slktkonstruktionen bar en stor fOrdel 1 det att

man kan tillverka siktdukselementen 1 standardenheter av

den utformnlng som visas 1 fig 5 och 6, och h&ltagningen

1 gummlduken innanffir ramen 12 sker sedan after kundens

OnskemSl.
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PATENTKRAV

1. Sikt, omfatrtande i en siktram (10) efter varandra

monterade siJctdukselement (11), soxn har en 1 on gunmlduk

(13) insati;, stel axxneringsram (12) och fir. monterade 1

slktxamen (10) medelst snappl&sorgan (16, 17, 18), varvld

de efter varandra xnonterade slktduHselemeotens (11) findar

Overlappar varandra, kannetecknad dfirav, att

snappl^sorganens (16 17? 18) ena part (16, 17) fir

utformad ± ett stycke med och anordnad n^ra den ena finden

av slktdukselemeatens (11) underslda, att snMppUsorga-
nens andra part (18) fir anordnad vld ovankanten av ett 1

siktramen (10) Ingiende bfirelement (19) och att siktduks-

elementens (11) andra finde vllar mot en utskjutande an-
satsyta pk nfimnda bfirelement (19).

. 2. Sikt enligt patentkravet 1, kfinneteok-
n a d dfirav, att bfirelementets (19), snfippldsorgranens

(16, 17; 18) och slktdtikselement^s (11) relative dlmen-

Bloner fir s&dana, att slktdukseXementehs (11) nfimnda and-

ra finde fir fastklfimd mellan bfirelementets (19) ansatsyta

(20) och angrfinsande siktdukselemente (11) underside.

3. Sikt enligt patentkravet 1 eller 2v k fi n n e -

t e o k n a d dfirav, att den pA siktdukselementets (11)

underside anordnade parten (16, 17) av snfippl&sorganen

(16, 17; 18) beatfir av ett underskuret ep^ (17) ooh att
den p& bfirelementet (19) anordnade parten (18) av snfipp-

l&sorgenen best^ av en ffirtjockad kantdel (18) p4 bfir-

elementetw

4. Sikt enligt patentkravet 1, 2 eller 3, k fi n
netecknat dfirav, att siktdulcselementet (11) pd
undersidan av sin snfippl&sorgansparten (16, 17) mot-

st&ende finde har pd avsttod frfin varandra anordnade och
fr&n siktdukselementets undersida utsKJutande stOdklackar

(27).
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