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Buharlı Ütü 

[0001] Mevcut buluş, harici su tankları olan buharlı ütülere ilişkindir. 

[0002] Harici su tanklı buharlı ütülerde su tankı, kullanıcı tarafından kıyafetlerin üzerinde 

hareket ettirilen ütünün ana gövdesinin dışındadır. Tankın boyutu yeniden doldurma süresini 

uzatmak için büyük miktarda buhar sağlayacak şekilde seçilir, bu da bu tür ütüleri profesyonel 

kullanım için özellikle uygun hale getirir. Profesyonel kullanıcılar da kıyafetlerin üzerinde ağır 

bir cismi taşımanın yükünden kurtulmak isterler. Harici su tankı, ütünün gövde ağırlığını 

azaltması bakımından bu amaca da hizmet eder. Mevcut buluşun amacı, kullanıcıyı yormadan 

yoğun kullanıma imkân veren daha hafif bir ütü gövdesi yapmaktır. 

[0003] Bu amaca ulaşmak için, mevcut buluşa göre ütünün ana gövdesinin sadece bir taban 

plakası, taban için bir ısıtma elemanı, buhar çıkışlarına buhar beslemek için bir cihaz ve bir 

sap içermesi esastır. Taban plakası düşük yoğunluklu bir metalden yapılmıştır. Ana gövde bu 

nedenle ince ve hafiftir. Harici su tankı, daha sonra bir hortum aracılığıyla daha önce açıklanan 

ana gövdeye beslenen buhar üretmek için bir cihaza bağlanır. Harici su tankı ve hafif ana 

gövde kombinasyonu, ütünün aşırı çaba sarf etmeden uzun süre kullanılabileceği anlamına 

gelir. 

[0004] Buluşa göre bir ütü şekil 1'de gösterilmektedir. Şekil 1, bir sap (21) ve bir taban plakası 

(22) içeren bir ana gövdeyi göstermektedir. Ütünün ana gövdesine esnek bir hortum (24) ile 

bir harici su tankı (23) bağlanmıştır. Buhar hortum (24) aracılığıyla ana gövdeye ve ardından 

buhar çıkışlarına verilmektedir. 

[0005] Ayrıca, ütüleme sırasında su kullanımının azaltılması ve bununla birlikte iyi bir ütüleme 

kalitesi elde edilmesi arzu edilir. Mevcut buluşun tercih edilen düzenlemeleri, bu amaca 

ulaşmak için geliştirilmiştir. 

[0006] Tercih edilen bir birinci düzenlemede, buhar çıkışları taban plakası boyunca homojen 

olmayan bir dağılıma sahiptir. Tabanın esas olarak kumaşı nemlendirmesi amaçlanan bölgeleri, 

daha yüksek yoğunlukta buhar çıkışına sahiptir. Tabanın esas olarak kumaşı kurutması 

amaçlanan bölgeleri daha düşük yoğunlukta buhar çıkışına sahiptir. Daha yüksek ve daha 

düşük yoğunluklu bölgeler ihtiyaca göre düzenlenebilir. 

[0007] Ütülenecek kumaşın önce nemlendirilip sonra kurutulmasının daha verimli olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle, tercihen taban plakasının ucunda daha yüksek yoğunlukta çıkışlar 

konumlandırılır. Bu, preslenmeden ve kurutulmadan önce kumaşın yeterli buharla ıslatılmasını 

sağlar. Örnek olarak uçta beş santimetre karelik bir yüzey üç veya dört çıkış içerebilir. 

[0008] Kurutma bölgesi tercihen taban plakasının arka tarafındadır. Tercihen bu bölge buhar 

çıkışlarına sahip değildir. 

[0009] Sonuç olarak, tercih edilen birinci düzenlemeye göre kumaş, tabanın ucu ile 

nemlendirilir ve tabanın arkası ile kurutulur. Böylece, iyi bir ütüleme kalitesi elde etmek için 

sadece az miktarda buhar yeterlidir. Bu sayede enerji ve su tasarrufu sağlanmaktadır. 



[0010] Buluşun tercih edilen ikinci bir düzenlemesinde, taban plakası yüzeyi, buhar çıkışlarının 

yakınında yapılandırılmıştır. Böyle bir yapılanma olmadan bir tabanın altındaki bir çıkıştan 

buhar salındığında, buharın yanlardan kaçamayacağı ve kumaşın içinden ütü masasına ve 

çevredeki atmosfere akmaya zorlandığı tespit edilmiştir. Yüksek sıcaklıkta lokalize yüksek 

buhar basıncı hassas kumaşlara zarar verebilir. Ayrıca buhar, narin kumaşlarda ütülemeden 

sonra bile görünen su damlalarına dönüşebilir. 

[0011] Bu nedenle, ikinci düzenlemenin taban plakası, tercihen 0,5 mm ila 1 mm derinliğe sahip 

açık kanallar içerir. Kanallar, çıkışlardan yaklaşık 2 cm ila yaklaşık 8 cm'lik bir uzunluk boyunca 

uzanır ve buharı çıkışlardan daha uzağa yönlendirir, böylece buhar kumaşın yüzeyi üzerinde 

daha eşit bir şekilde dağılır. Böylece hassas kumaşların zarar görme veya lekelenme riski 

azalır. Ayrıca buhar, bir kanal boyunca çıkış bölgesinin ötesine uzanan kumaşın geniş bir 

bölgesine yönlendirildiği için, kumaşı etkili bir şekilde nemlendirmek için yüksek oranda buhar 

kullanılır. Böylece daha az buhar üretilmesi yeterli olur. 

[0012] Açık kanallara sahip taban plakası, 4 barlık bir basınçta karşı basınçlı döküm ve 

ardından cebri hava soğutması ile yapılır. Döküm adımında, erimiş metal, açık kanallara 

karşılık gelen çıkıntılara sahip sabit bir kalıba dökülür. 

[0013] Şekil 2'de gösterilen ikinci tercih edilen uygulamanın taban plakasında kanallar (26), 

uçta konumlandırılan buhar çıkışlarından (25) başlamakta ve geriye doğru uzanmaktadır. 

Tabanda ilave buhar çıkışları bulunur (şekilde gösterilmemiştir).  

[0014] Yukarıdaki düzenlemeler için, metalik taban plakasına önce bir Yur56 tabakası ve sonra 

bir KeraTix tabakası uygulamayı avantajlı bulduk. KeraTix estetik açıdan çekici parlak bir 

yüzeye sahiptir. Ayrıca Yur56 ve Kera tipi katmanlar, düz metal yüzeylere olduğu kadar, 

mevcut buluşunkiler gibi biçim verilmiş metal yüzeylere de uygulanabilir. 

 

İstem: 

1. Bir harici sıvı tankı (23) ve bir ana gövdeye sahip buharlı ütü olup, burada ana gövde bir 

taban plakasından (22), taban plakası için bir ısıtma elemanından, harici tanktan tabandaki 

(22) buhar çıkışlarına (25)buhar beslemek için bir cihazdan (23) ve bir saptan (21) oluşur. 
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