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TARİFNAME 

Bir Ütüleme Cihazı 

 

[0001] Ütüleme cihazları hem evde hem de çamaşırhanelerde kumaşlardaki kırışıklıkları 

gidermek için kullanılmaktadır. Bu tür cihazlar örneğin bir pres veya el ütüsü şeklinde olabilir. 

Yaygın şekilde sadece ütü olarak da adlandırılan bir el ütüsünün önemli bir unsuru, ütüleme 

tarafı ile ütülenecek yüzey üzerinde hareket ettirilen taban plakası veya taban levhasıdır. 

[0002] Ütüler, buharlı ütüler veya buharsız ütüler olabilir. Bir buharlı ütü her zaman su içeren 

bir bölüm, yani bir hazne, bu sudan buhar üreten bir unsur ve buharı ütülenecek kumaşa 

dağıtan bir unsur içerir. Buhar, normal olarak, taban plakasında bulunan çıkışlar vasıtasıyla 

dağıtılır, bu çıkışlar, buhar üretme unsuruna uygun şekilde bağlanır. 

[0003] Ütüleme çoğu kullanıcı için bir yük olduğundan, ütülemeyi daha kolay ve daha verimli 

hale getirmeye ihtiyaç vardır. 

[0004] Özellikle tabanın kayma niteliği, ütüleme üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ütüleme 

cihazlarının kayma nitelikleri, ütüyü pamuk veya ipek gibi kumaşlar üzerinde hareket ettirmek 

için gerekli kuvvet ölçülerek veya profesyonel kullanıcılardan kayma performansını 

derecelendirmeleri istenerek değerlendirilebilir. 

[0005] Taban plakası, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüksek kalitede parlatılan alüminyum 

veya çelik gibi metalden yapılabilir. Alüminyum düşük yoğunluklu bir metaldir, bu nedenle hafif 

ütüleme cihazlarının üretimine imkân verir. Ancak alüminyum çok sert bir metal değildir, bu 

nedenle alüminyum tabanın alt yüzeyi ütüleme sırasında örneğin fermuar vb. bir aksesuar 

yüzünden çizilebilir. Çizilmiş bir yüzey kumaş üzerinde bu kadar kolay kayamaz. Ek olarak, 

alüminyum ve buhar arasındaki reaksiyonlar, alüminyum yüzeyin yapısını değiştirebilir ve 

kaymayı engelleyebilecek lekeler oluşturabilir. 

[0006] Bu nedenle, buluşun bir birinci yapılanmasında, bozulmaya karşı koruma amacıyla bir 

alüminyum tabanın ütüleme tarafında bir kaplama geliştirdik. Belirli bir seramik kaplama türü 

olan Kera tipi kaplama, örneğin KeraTix, KeraSi veya KeraMa'nın bu amaç için özellikle uygun 

olduğu bulunmuştur. Ek olarak, bu kaplamanın veya katmanın, isteğe bağlı olarak bir ara 

kaplamanın üzerine bir alüminyum taban plakasına kolaylıkla uygulanabileceğini bulduk. Ara 

kaplama, alüminyum taban ile Kera tipi kaplama arasında iyi bir yapışma sağlar. Ayrıca 

testlerimiz KeraMa kaplamanın kaymayı iyileştirdiğini göstermektedir. 

[0007] Buharlı ütüler için, KeraMa'yı Yur56 ara kaplamasına uyguluyoruz. Ek olarak, buluşun 

birinci yapılanmasının tercih edilen bir düzenlemesinde, ütünün tabanında buharı kumaşa 

dağıtmak için oluklar bulunur. 

 



Birinci Yapılanma: 
 
(1) Taban plakası 
(2) Buhar çıkışları 
(3) Oluklar 
 

İkinci Yapılanma: 
 
(11) Taban plakası 
(12) Buhar çıkışları 
(14) Uç bölge 
(15) Arka bölge 
 

[0008] Şekil 1, buluşun birinci yapılanmasının bu tercih edilen düzenlemesine göre bir buharlı 

ütünün taban plakasını (1) temsil etmektedir.  

[0009] Buhar, taban plakasında oluşturulan ve buhar delikleri olarak da adlandırılan buhar 

çıkışlarından (2) salınır. Ütü kumaşın üzerine bastırıldığında, salınan buhar çoğunlukla 

kumaşın doğrudan buhar çıkışlarının (2) hemen altındaki bölümlerine akar. Bu nedenle, 

kumaşın bazı bölgelerinin çok fazla buhar alması, diğer bölgelerinin ise yeterince buhar 

almaması riski vardır. Bu sebeple, kumaşa uygulanan buhar dağılımının iyileştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Oluklar (3), yani, buhar çıkışlarında (2) başlayan sığ, uzun girintiler şeklindeki açık 

kanallar, buharın taban plakasının yüzeyi üzerinde buhar çıkışlarının (2) alanının ötesinde 

daha büyük bir yüzey alanına dağıtılmasına izin vererek bu sorunu çözmektedir. 

[0010] Oluklar, metalik taban plakasının soğuk işlenmesi veya erimiş metalin, oluklara sahip 

bir taban plakası elde etmek ve cebri hava soğutması kullanmak için gerekli şekle sahip olan 

kalıcı bir kalıba dökülmesi gibi çeşitli işlemlerle yapılabilir. Kalıcı bir kalıba döküm yapmak için 

mevcut işlemler arasında, kalıbın 0,5 bar'lık bir aşırı basınçla doldurulması anlamına gelen 

düşük basınçlı kalıp döküm, kolayca uygulanabilmesi nedeniyle tercih edilir. Kaplamalar daha 

sonra oluklu taban plakasına yerleştirilir. 

[0011] Buluşun ikinci bir yapılanmasında, buharın daha verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlayan belirli bir buhar çıkış dağılımına sahip bir dahili su haznesine sahip bir buharlı ütü 

geliştirdik. Dahili su hazneli bu buharlı ütü, evde kullanım için tasarlanmıştır. Su haznesi küçük 

bir kapasiteye sahiptir, bu nedenle buharın daha verimli kullanılması, su tankının yeniden 

doldurulma sıklığını azaltacaktır. 

[0012] Buluşun ikinci yapılanmasına göre ütü, tabanın uç tarafında yüksek yoğunluklu buhar 

çıkışlarına sahip bir bölge ile birlikte tabanın arka tarafında buhar çıkışları olmayan bir bölge 

ile donatılmıştır. Buhar çıkışlarının bu dağılımı, buhar israfını önlemede etkili olduğunu 

kanıtlamıştır. Ütüleme cihazlarının teknik alanında, yüksek yoğunluk, on santimetre kare yüzey 

başına en az beş çıkışa karşılık gelmektedir. 

[0013] Şekil 2, buluşun ikinci yapılanmasına göre bir ütünün tabanını (11) temsil etmektedir. 

Taban plakası (11) uzunlamasına bir eksene (XX'), yüksek yoğunlukta buhar çıkışları (12) olan 

bir uç bölgesine (14) ve buhar çıkışları (12) olmayan bir arka bölgeye (15) sahiptir. 

[0014] Taban plakasının (11) ucundaki bölge (14) ve taban plakasının (11) arkasındaki bölge 

(15) ile buharın verimli kullanımı sağlanmaktadır. Bu nedenle, düşük buhar akış hızıyla iyi bir 

ütü kalitesi elde edilebilir. 

[0015] Buluşun ikinci yapılanmasına göre ütünün tercih edilen bir düzenlemesinde, buhar 

dağıtım sistemi hassas kumaşlara zarar vermemek için tasarlanmıştır. Bilinen buharlı ütülerde 

buhar çıkışları, taban plakasından geçen kanalların bir parçası olarak oluşturulur. Bu tür 

kanallar genellikle tabanın ütüleme yüzeyine dik, dolayısıyla ütüleme yüzeyine göre 90°'lik bir 

açıyla yönlendirilir. Bu konfigürasyonda, buhar akışının yönü ve basıncı, buharı kumaştan 

geçmeye zorlar ve bu da hassas kumaşlara zarar verme riskini artırır. 

[0016] Bu problemin üstesinden gelmek için, mevcut düzenleme, her biri tabanın ütüleme 

yüzeyine göre 25° ve 35° arasında bir açıyla eğimli uzunlamasına eksene sahip olan eğimli 



kanallar sağlar. Böylece buhar, kumaşın içinden geçmek yerine kumaşın yüzeyi boyunca 

kısmen akar. Böylece hassas kumaşların bütünlüğü korunur. Daha küçük bir açının ve 

dolayısıyla daha uzun kanalların seçilmesi, kanalların üretilmesini daha da zorlaştıracaktır. 

Çok daha büyük bir açı, hassas kumaşlara zarar verme riskini yeterince azaltmaz. Sonuç 

olarak 25° ile 35° arasında bir açının en iyi sonuçları verdiği bulunmuştur. 

[0017] Buluşun ikinci yapılanmasına göre ütüde, buhar çıkışlarının olmadığı bölge tabanın 

uzunlamasına ekseni (XX') boyunca en az 4 cm uzandığında beklenmedik bir etki elde 

edilmektedir. Bu durumda, tabanın arkasındaki büyük bir sıcak yüzey kumaşla temas ettirilir 

ve bu sayede ütüleme süreci şaşırtıcı derecede hızlanır. 

[0018] Ütü ayrıca tercihen ütünün arkasında bir açıklık içerir. Su haznesi bu açıklıktan 

doldurulabilir. Genellikle dar olan ve sıcaklık ve buhar kontrol düğmeleriyle dolu olan ütünün 

üst kısmı yerine ütünün arka kısmında su haznesini doldurmak için daha fazla alan vardır. Bu 

nedenle, su haznesinin daha kolay doldurulmasına imkân vermek için ütünün arkasına 

yapılacak açıklık daha büyük olabilir. Açıklığın veya kapakların uygun tasarımı ve yönü, ütü 

hareket ettirildiğinde suyun dökülmesini önler. 

 

 

 

İstemler 

1. Buluş bir ütüleme cihazı olup, özelliği ütüleme tarafında Kera tipi bir tabaka ile kaplanmış bir 

alüminyum taban plakası (1) içermesidir, burada Kera tipi tabaka bir KeraMa tabakası ve/veya 

bir KeraSi tabakasıdır. 

2. İstem 1’e göre bir ütüleme cihazı olup, cihaz bir buharlı ütüdür ve burada taban plakasının 

(1) ütüleme tarafındaki kaplaması, sırasıyla taban plakasından (1) başlayarak bir Yur56 

katmanı ve Kera tipi katman olarak bir KeraMa katmanı içerir. 

3. İstem 2'ye göre bir ütüleme cihazı olup, taban plakası (1), buharın çıktığı yerden başlayarak 

buharı dağıtmak için geliştirilen buhar çıkışları (2) ve oluklar (3) içerir ve burada oluklar (3) 

düşük basınçlı döküm ve cebri hava soğutması ile elde edilebilir. 

4. Buhar çıkışlarına (12) sahip bir taban plakası (11) bulunan dahili su hazneli bir buharlı ütü 

olup, burada taban plakası (11) tabanın ucunda yüksek yoğunluklu buhar çıkışlarına (12) sahip 

bir uç bölge (14) ve taban plakasının (11) arkasında buhar çıkışları (12) olmayan bir arka bölge 

(15) içerir. 

5. İstem 4'e göre buharlı ütü olup, burada buhar çıkışları (12) her biri taban plakasının (11) 

ütüleme yüzeyine göre 25° ila 35° arasında bir açıyla eğimli uzunlamasına bir eksene sahip 

olan buhar dağıtım kanallarının bir parçasıdır. 

6. İstem 4'e göre buharlı ütü olup, burada taban plakasının (11) arkasındaki bölge (15), taban 

plakasının (11) uzunlamasına ekseni (XX') boyunca en az 4 cm uzanır. 

7. İstem 6'ya göre buharlı ütü olup, ütünün arkasında, içinden su haznesinin doldurulabileceği 

bir açıklığı vardır. 
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