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Hassas Kumaşlar için Buharlı Ütü Makinesi 

[0001] Mevcut buluş, narin kumaşları zarar vermeden işlemek için ütü presi gibi bir buharlı ütü 

makinesi ile ilgilidir. Buluş öncelikle büyük boyutlu profesyonel ütü makineleri için geliştirilmiş 

olmakla birlikte, aynı zamanda profesyonel olmayan tüm ütüleme cihazlarına eşdeğer 

avantajlarla da uygulanabilir. 

[0002] Buhar, ütü makinelerinde kırışıkların giderilmesini kolaylaştırmak amacıyla ütülenecek 

kumaşı nemlendirmek için kullanılır. Buhar, bir buhar üretecinden taban plakasındaki kanallar 

aracılığıyla tabanın ütüleme yüzeyindeki açıklıklara ve ardından kumaşa yönlendirilir. 

Tabandaki bu geçitlerin genel yönü ve dolayısıyla çıkan buharın genel yönü genellikle ütüleme 

yüzeyine diktir. Bu şekilde buharın gücü kumaşın içinden doğrudan geçerek hassas kumaşlara 

zarar verebilmektedir. 

[0003] Bu nedenle, hassas kumaşların uygun şekilde ütülenmesini sağlamak ve bunlara zarar 

verme riskini azaltmak için pres gibi buharlı ütüleme makinelerinin daha da geliştirilmesine 

ihtiyaç vardır. 

[0004] Bu amaca, istem 1'de tanımlanan bir ütü makinesi ile ulaşılmaktadır. Makine, buhar 

çıkışları ve taban plakası boyunca uzanan geçitleri olan bir taban plakası içerir. Buhar üreteci 

ve geçitlerle bağlantısı iyi bilinmektedir ve burada daha fazla açıklanmayacaktır. Taban 

plakasının ütüleme yüzeyine göre dikey olarak yönlendirilmek yerine, mevcut buluşa göre 

genel olarak düz geçitler, ana yönleri (yani, uzunlamasına eksen) ile ütüleme yüzeyi arasında 

90°'nin çok altında bir açı oluşturulacak şekilde eğilir. Sonuç olarak, buhar, çıkışlardan 

çoğunlukla kumaşın yüzeyi boyunca akacak şekilde açılı geçitler boyunca yönlendirilir. 

Böylece yüksek buhar basıncı kullanıldığında bile hassas kumaşlar zarar görmez veya 

zamanından önce yıpranmaz. 

[0005] Buluş konusu ütü makinesinde açı 15° ile 45° arasında, tercihen 20° ile 30° arasındadır. 

Tabanın ütüleme yüzeyinin farklı alanları, örneğin çevre ve merkez için farklı açılar seçilebilir. 

Ancak çevredeki geçitler tasarlanırken, geçişlerin kullanıcının buharla yanmayacağı şekilde 

yönlendirilmesine özen gösterilmelidir. Bu nedenle bu geçitler, tabanın ütüleme yüzeyinin orta 

bölgesine doğru açılı olmalıdır. 

[0006] Şekil 1, mevcut buluşa göre bir makinenin taban plakasının (51) enine kesitinin 

ayrıntılarını göstermektedir. Taban plakası (51), bir ütüleme yüzeyi (51a) ve kenarlar (51b) 

içerir. Ütüleme yüzeyi (51a) üzerindeki buhar çıkışları (52) taban plakası boyunca uzanan 

geçitlerin (53) çıkışındadır. Şekil 1’de γ1 ve γ2 olmak üzere iki farklı açı gösterilmektedir. 

Kenara (51b) yakın olan geçitin (53), ütüleme yüzeyinin (51a) orta bölgesine doğru 

yönlendirildiği görülebilir. Böylece kullanıcının vücuduna doğru sıcak buhar çıkma riski azaltılır. 

İstemler: 

1. Buhar çıkışları (52) ve bir ütüleme yüzeyine (51a) uzanan buhar geçitleri (53) içeren bir 

taban plakasına (51) sahip bir buharlı ütü makinesi olup, özelliği, buhar geçitlerinin (53) 

ütüleme yüzeyine (51a) göre 15° ile 45° arasında bir açı oluşturmasıdır.  

2. İstem 1'e göre buharlı ütü makinesi olup, burada taban plakasının (51) kenarlarına (51b) 

yakın yerleştirilmiş buhar geçitleri (53) ütüleme yüzeyinin (51a) merkezine doğru açılıdır. 
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