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Özet 
[0001] Kaplamalı taban plakaları, son zamanlarda ütüleme cihazı üreticilerinin ilgisini 
çekmektedir. Farklı kaplama türlerinin buharsız ütülerin ütüleme performansı üzerindeki 
etkisini ölçtük. Çok cesaret verici sonuçlar elde edildi. 
 
Giriş 
[0002] Ütü taban plakaları metaller veya alaşımlardan yapılabilmektedir. Ütülenecek giysi ile 
temas eden taban plakasının alt tarafı, ütülemeyi kolaylaştırmak için giysi üzerinde iyi 
kayabilmelidir. Ancak metalik taban plakaları çizilebilir veya hasar görebilir, bu da taban 
plakasının kaymasını engeller. Bu, üreticilerin kayma özelliklerini daha uzun süre koruyan veya 
en baştan daha iyi kayma özelliklerine sahip olan taban plakaları aramaya sevk etmiştir. 
 
Malzeme seçimi 
[0003] Yaklaşımımız, taban plakasının alt tarafını metali koruyan ve tercihen kaymayı artıran 
bir malzeme ile kaplamaktır. Uygun malzemeleri seçerken özellikle aşağıdaki hususları göz 
önünde bulundurduk: Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık (en az 250°C), bulunabilirlik, maliyet ve 
ayrıca metalik taban plakası ile uyumluluk. Uygun kaplama malzemeleri arasında seramikler, 
emayeler ve belirli polimerler bulunur. 
 
Sonuçlar 
[0004] Birinci test serisinde, PTFE adlı bir polimeri ve KeraTix ve KeraMa adlı iki seramik 
kaplamayı test ettik. Burada sunulan testlerde, kaplamalar bir prototip buharsız ütüleme 
cihazının taban plakasına uygulandı. Bu çok basitleştirilmiş cihaz, taban plakasının tüm üst 
yüzeyini kaplayan bir ısıtma elemanı ve bir sap içermektedir. Taban plakası, düşük yoğunluklu 
bir metal olan alüminyumdan yapılmıştır. Sonuçlar, kaplama uygulanmayan bir referans 
deneyin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. 
 
[0005] Polimer veya seramik kaplamanın alüminyum taban plakasına yapışmasını 
desteklemek için Yur52, Yur54, Yur56 ve Yur58 arasından seçilen bir ara kaplama eklenmiştir. 
Bu çok yönlü ara kaplamalar alüminyumla, çoğu seramik kaplamayla, özellikle Kera tipi 
kaplamalarla ve PTFE gibi belirli polimerlerle uyumludur. Diğer ara kaplamalar da uygun 
olabilir. Örneğin Yur74, çeşitli metaller üzerinde ara kaplama olarak kullanılabilir. Ancak bu ilk 
test serisinde Yur74 alüminyuma yapışmadığından Yur74 kullanımından kaçınılmıştır. 
 
[0006] Ütüleme cihazını çeşitli kumaşlar üzerinde hareket ettirmek için gereken kuvvet ölçüldü 
ve indeks değerlerine çevrildi. Sonuçlar (zayıf kayma için 0'dan mükemmel kayma için 4'e 
kadar) hem pamuk hem de ipek için aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ara kaplamanın türü kayma 
özelliklerini önemli ölçüde etkilemediği için sonuçlar sadece Yur56'lı ütüleme cihazları için 
verilmiştir. 
 
Tablo 1: 
 
 Pamuk İpek 

Kaplamasız  2 2 

PTFE  3 4 

KeraTix  2 3 

KeraMa  3 4 



 

[0007] İkinci bir test serisinde, Medur alaşımından yapılmış bir taban plakasına sahip benzer 

bir prototip ütüleme cihazını test ettik. Bu alaşım, güç, şekillendirme kolaylığı ve maliyet 

arasında olağanüstü bir uyum sağlamıştır. Ütüleme cihazının bu temel unsurundan yola 

çıkarak ara kaplama olarak Yur74 ve dış kaplama olarak KeraSi uyguladık. 

 

Tablo 2: 

 Pamuk İpek 

Kaplamasız 2 2 

KeraSi  3 3 

 

Sonuçlar 

[0008] Özellikle PTFE ve KeraMa ile iyi kayma özellikleri elde edildi. Diğer kaplama türleri 

üzerinde testler devam etmektedir. Daha sonraki bir aşamada buharlı ütülerde kullanılabilecek 

kaplamalı taban plakalarının kayma özelliklerini araştırmayı amaçlıyoruz. Ancak buhara 

dayanabilecek kaplamaların seçilmesine özen gösterilmelidir. Örneğin, KeraSi hızla korozyona 

uğradığı için buharla uyumlu değildir. 

 


