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Buharlı Ütü 

[0001] Mevcut buluş, dahili bir su kabı olan bir buharlı ütü ile ilgilidir. Böyle bir cihazın kullanımı 

kolaydır, ancak sınırlı buhar akış hızı kot gibi ağır kumaşları ütülemeyi zahmetli ve zaman alıcı 

hale getirebilir. 

[0002] Her zamankinden daha yaygın olarak kullanılan bir kumaş olan kot da dahil olmak üzere 

her türlü kumaşı kolaylıkla ütüleyebilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle, özellikle ağır ve 

ütülenmesi zor kumaşlar olmak üzere her türlü kumaşı verimli bir şekilde ütülemek amacıyla 

dahili su haznesine sahip bir buharlı ütü geliştirdik. 

[0003] Mevcut buluşun ütüsü, su faydalı özelliklerin bir kombinasyonunu içerir: ilk olarak, taban 

levhasının ucunda, yüksek yoğunluklu buhar delikleri bulunurken, taban levhasının arkasında 

buhar delikleri bulunmaz. Buna göre buhar, gerçekten ihtiyaç duyulan yere dağıtılır. 

[0004] Ek olarak, taban levhasının ütüleme tarafından çıkıntı yapan en az bir nervür, ağır 

kumaşlar için ütüleme verimini daha da iyileştirir. 

[0005] Bu etkinin bir nedeni, nervürlerin ütülenen kumaşa taban levhasının geri kalanından 

daha fazla basınç uygulaması ve böylece kumaştaki gerilimleri tamamen gevşetmesi olabilir. 

[0006] Nervürlerin yüksekliği, kumaşa ilave basınç uygulanacak şekildedir. Ancak nervürler 

çok yüksekse, taban levhasının geniş alanları artık kumaşla temas etmeyecek ve ütüleme 

kalitesi düşecektir. Ek olarak, ütünün ipek veya sentetik lifler gibi hassas kumaşlar için de 

kullanılması mümkün olduğundan, nervürler tercihen yuvarlak bir şekle sahiptir. 

[0007] Nervürler, uzun süredir bilinen üretim yöntemlerinden biriyle, metalik taban levhasına 

çıkıntılar, örneğin mevcut durumda nervürler, veya taban levhasındaki girintiler olarak 

sağlanabilir. Bu yöntemler, örneğin, kalıbı metalle doldurmak için 10 bar'a kadar bir basınçta 

karşı basınçlı döküm veya düşük basınçlı döküm olabilir. Bu döküm işlemlerinin her birini cebri 

hava soğutması takip eder. Metalin mikro yapısı ve dolayısıyla özellikleri yalnızca cebri hava 

soğutması ile belirlenir. 

[0008] Mevcut buluşun tercih edilen bir düzenlemesine ait taban levhası, bir ölçekli çizim olarak 

Şekil 1’de gösterilmektedir. Taban levhası (31), uçta yüksek yoğunluklu buhar delikleri (32) 

içerir, bu da ağır kumaşların daha iyi nemlendirilmesini sağlar. 

[0009] Şekil 1’deki taban levhasında (31), taban levhasının uzunlamasına ekseni (XX') 

boyunca uzanan üç nervür (33) vardır. Bu nervürlerinin (33) her birinin uzunluğu (L) 5 cm'dir. 

[0010] Ayrıca, şekil 1’de gösterilen düzenlemede, nervürlerin (33) ötesindeki bölgede buhar 

delikleri yoktur. Bu ütü, kot kumaş üzerinde olağanüstü etkilidir. Ancak yaptığımız testlere göre 

sayılarına, konumlarına ve yönelimlerine bağlı olarak 3 cm uzunluğundaki nervürler de yeterli 

olmaktadır. 

[0011] Mevcut buluşun taban levhasının özellikleri, dahili su kabı olan buharlı ütüler için 

geliştirilmiştir. Bununla birlikte, 2001 tarihli Ev Aletleri Bilimi El Kitabında belirtildiği gibi, bir 

taban levhasının ütüleme tarafındaki yapılar ve ayrıca buhar deliklerinin dağılımı, diğer tipteki 

ütüleme cihazlarına kolaylıkla uyarlanabilir. 



 

İstem: 

1. Buhar deliklerine (32) sahip bir taban levhası (31) içeren dahili su kabına sahip buharlı ütü 

olup, burada taban levhasının (31) ucunun yüksek yoğunlukta buhar deliklerine (32) sahiptir, 

taban levhasının (31) arka tarafı buhar delikleri içermez ve burada taban levhası (31) ayrıca 

ütülenecek kumaşı preslemek için en az bir nervür (33) içerir. 

 

 

 

 

 

 


