
Patent Belgesi 
İstemleri 

İstemin özellikleri D1 D2 D3 D4 D5 
 

 
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. 

 
ütüleme cihazı 

   
Başlık, 
paragraf 
[0001] 

 
Başlık, 
paragraf 
[0001] 
 

  

 
alüminyum taban plakası 

  
Birinci 
test serisi 
- paragraf 
[0004] 
 

 
Birinci 
test 
serisi - 
paragraf 
[0004] 

  

 
ütüleme tarafında 

 
paragraf 
[0002]- 
[0003] 

 
paragraf 
[0002]- 
[0003] 

 

 
KeraMa kaplı 
taban 

 
KeraSi 
kaplı 
taban 

 Birinci 
test serisi 
- paragraf 
[0004] 

 
 
ikinci 
test 
serisi - 
paragraf 
[0007] 

 

  

Birinci 
test serisi 
- paragraf 
[0004] 

 
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. 

 

 
buharlı ütü 
 

 
Başlık, paragraf [0001] 

  
Buharsız ütü 

  

 
alüminyum taban plakası 

 
düşük yoğunluklu 
metalden taban plakası 
(paragraf [0003]) 

alüminyum taban 
plakası (Birinci test 
serisi - paragraf 
[0004]) 

  

 
sırasıyla  
Yur56 ve KeraMa kaplı 
taban 

 
sırasıyla  
Yur56 ve KeraTix kaplı 
taban (paragraf [0014]) 

 
KeraMa  
(Birinci test serisi – 
Tablo 1, paragraf 
[0002], [0004]) 
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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. 
 

 
buharlı ütü 

Başlık, paragraf [0001]  Buharsız ütü   

alüminyum taban plakası 
 

düşük yoğunluklu 
metalden taban plakası 
(paragraf [0003]) 

alüminyum taban 
plakası (Birinci test 
serisi - paragraf 
[0004]) 

sırasıyla Yur56 ve 
kerama kaplı taban 
 

sırasıyla  
Yur56 ve KeraTix kaplı 
taban (paragraf [0014]) 

KeraMa  
(Birinci test serisi – 
Tablo 1, paragraf 
[0002], [0004]) 

düşük basınçlı döküm ve 
cebri hava soğutması ile 
elde edilen oluklar 

açık kanallar (26) 
(paragraf [0011], Şekil 1)  
olukların üretim yöntemi 
oluklara spesifik bir ürün 
özelliği 
kazandırmamaktadır 

 

buhar çıkışları 
 

buhar çıkışları (25) 
(paragraf [0013], Şekil 1) 

 

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. 
 

dahili su hazneli bir 
buharlı ütü  

 
Buharlı ütü 

   dahili su 
rezervuarlı 
buharlı ütü (61) 
(Başlık, 
paragraf [0002], 
[0007]) 

Buhar çıkışları   Buhar çıkışları 
(paragraf 
[0007]) 

taban plakasının ucunda 
yüksek yoğunluklu buhar 
çıkışlarına sahip bir uç 
bölge  
 

Yüksek yoğunlukta 
çıkışlar (paragraf [0007]) 

Teknikte uzman kişi, D5'e 
göre bir ütüdeki buhar 
çıkış dağılımına ilişkin 
D1'deki öğretinin 
kullanılmasında herhangi 
bir engel görmez zira 
2001 tarihli El Kitabında 
bu işlemin dahili su 
haznesi olmayan ütüleme 
cihazlarına da kolaylıkla 
uygulanabileceği 
belirtilmiştir. 

 

buhar çıkışları olmayan 
bir arka bölge 

buhar çıkışları olmayan 
kurutma bölgesi (paragraf 
[0008]) 
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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. 

 

 
Dahili su hazneli bir 
buharlı ütü 
 

 

 
Buharlı ütü 

   
Profesyonel 
buharlı ütü 

dahili su 
rezervuarlı 
buharlı ütü (61) 
(Başlık, 
paragraf [0002], 
[0007]) 

Buhar çıkışları taban 
plakasının ütüleme 
yüzeyine göre 25° ila 35° 
arasında bir açıyla eğimli 
uzunlamasına bir eksene 
sahip olan buhar dağıtım 
kanallarının bir parçasıdır 
 

 taban plakası 
boyunca 
uzanan buhar 
geçitleri (53) 
ve 20° ila 30° 
arasında bir 
açıyla eğimli - 
paragraf  
[0004][0005] 

 
Buhar çıkışları 
(paragraf 
[0007]) 

taban plakasının 
ucunda yüksek 
yoğunluklu buhar 
çıkışlarına sahip bir uç 
bölge  
 

Yüksek yoğunlukta 
çıkışlar (paragraf [0007]) 

  

buhar çıkışları olmayan 
bir arka bölge 

buhar çıkışları olmayan 
kurutma bölgesi (paragraf 
[0008]) 

  

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. 

 

dahili su hazneli bir 
buharlı ütü  

 

 dahili bir su kabı olan bir 
buharlı ütü (paragraf 
[0001]) 

   

Buhar çıkışları  buhar delikleri (Şekil 1, 
istem 1) 

taban plakasının ucunda 
yüksek yoğunluklu buhar 
çıkışlarına sahip bir uç 
bölge  
 

uç tarafında yüksek 
yoğunluklu buhar 
deliklerine sahip bir taban 
levhası (istem 1) 

buhar çıkışları olmayan 
bir arka bölge taban 
plakasının uzunlamasına 
ekseni boyunca en az 4 
cm uzanır 

Şekil 1, paragraf [0008], 
[0010] 
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7. İstem 6'ya göre 
buharlı ütü olup, ütünün 
arkasında, içinden su 
haznesinin 
doldurulabileceği bir 
açıklığı vardır. 

 

dahili su hazneli bir 
buharlı ütü  

 dahili bir su kabı olan bir 
buharlı ütü (paragraf 
[0001]) 

   

Buhar çıkışları  buhar delikleri (Şekil 1, 
istem 1) 

 

taban plakasının ucunda 
yüksek yoğunluklu buhar 
çıkışlarına sahip bir uç 
bölge  
 

uç tarafında yüksek 
yoğunluklu buhar 
deliklerine sahip bir taban 
levhası (istem 1) 

 

buhar çıkışları olmayan 
bir arka bölge taban 
plakasının uzunlamasına 
ekseni boyunca en az 4 
cm uzanır 
 

Şekil 1, paragraf [0008], 
[0010] 

 

ütünün arkasında, içinden 
su haznesinin 
doldurulabileceği bir 
açıklık 
 

 ütünün arka 
kısmında 
konumlandırılan 
açıklık (istem 1, 
şekil 1 veya 
paragraf [0005] 
veya [0007]). 

 

Açıklamalar: 

Kırmızı renk: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan doküman 

Sarı renk: Yenilik  

Mavi renk: Buluş basamağı  

Koyu çerçeve: En yakın doküman 


