
Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı2 

H 01 J     ELEKTRİKLİ DEŞARJ (BOŞALTIM) TÜPLERİ YA DA DEŞARJ 
LAMBALARI                                           (kıvılcım-aralıkları H 01 T; tüketilebilir 
elektrotlu ark lambaları H 05 B; partitül hızlandırıcılar H 05 H) 

Notlar 

(1)           Bu alt sınıf yalnızca elektron ya da iyon üreten, bunları etkileyen ya da 
bunların akışını      kullanan aletleri kapsar, örneğin, elektrik akımını kontrol eden, 
gösteren, aktaran, elektrik             pulslarını sayan, Röntgen gibi ışık üreten ya da 
diğer elektromanyetik osilasyon üreten,      ya da radyasyon yada partikülleri ayıran 

ya da analiz eden ve seçilmiş bir gaz, buhar ya da    vakum ihtiva eden kapalı ya da 
dayanıklı bir şekilde kapatılmış muhafazası bulunan,                 özellikleri basınca 
ya da yapısına bağlı olan aletler. 

                Deşarj ve başka çeşit ışık üretimi bileşimini (bu alt sınıfın 61/96 
grubunun kapsamı dışında)             kullanılar ışık kaynakları H 05 B 35/00 
gurubunun kapsamındadır. 

(2)           Bu alt sınıftaki 1/00 grubu ile 7/00 gurubu arasındaki grublar yalnızca 
şunlarla    ilgilidir: 

                                               (i) Belirlenmemiş cins deşarj tüpü ya da lambası 
detayları ya da 

                                               (ii) 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 21/00, 25/00, 27/00, 
31/00, 33/00,                                                                     35/00,      37/00, 40/00, 

41/00, 47/00, 49/00, 61/00, 63/00, ya da 65/00                                                         
grublarında belirlenen iki ya da daha fazla cins tüp ya da lambalara 
                                                               uygulanabilen bir teknik özellikte sözü 
edilen detaylar, bundan böyle temel                                        cinsler olarak 
anılmaktadır. Tek temel cinse  giren tüp ya da lambalar ile ilgili 
                                           ya da açıkça yalnız bunlara uygulanabilir bir detay, bu 
temel cinse giren tüp                                 ya da       lambalarına uygun detay 
grubunda sınıflandırılmaktadır, örneğin,                                                        17/04. 

(3)           Bu alt sınıfta, aşağıdaki terim, gösterdiği anlamda kullanılır: 

                - “lamba” ultraviyole ya da enfraruj ışın yayan tüpleri kapsar. 

(4)           H 01T altsınıfının başlığını izleyen Not’da verilen “kıvılcım aralıkları”  

ifadesinin tanımına                dikkat çekilmektedir. (4) 



(5)           Elektrik deşarj tüpleri, deşarj lambaları ya da bunların parçalarının       
üretimi için özellikle               uyarlanmış alet ya da işlemler 9/00 grubunda 
sınıflandırılmaktadır. 

  

Alt Sınıf İndeksi 

GAZ DOLU TÜPLER 

                İçinde elektrot bulunmayan; sıvı 

                katot; gazlı katot; katı 

                katot                                                                                      11/00; 13/00; 
15/00; 17/00 

VAKUM TÜPÜ 

                Klasik tüpler; tüpler; detaylar                 21/00; 19/00 

                Geçmiş-zamanlı tüpler; detaylar                             25/00; 23/00 

                İyon ışın tüpleri                                                     27/00 

                Katot ışın tüpleri; tüpler; detaylar                           31/00; 29/00 

                Röntgen tüpleri                                                       35/00 

MALZEME YA DA CİSİMLERİ 

İŞLEME YA DA MUAYENE 

İÇİN TÜPLER                                                                       37/00 

ÖZEL TÜPLER 

                Elektron ya da iyonların ortaya çıkması için; 

                partikül spektrometreleri ya da seperatörleri 33/00; 49/00 

                Vakummetreler, iyon 

                Difizyonu ile boşaltma: 

                sekonder-emisiyon tüpleri; 



                elektron çoğaltıcılar; 

                termiyonik jeneratörler                                           41/00; 43/00; 45/00 

                Fotoelektrikli; radyasyon 

                ve partikül detektörleri                                           40/00; 47/00 

  

49 

DEŞARJ LAMBALARI 

                Gaz deşarj lambaları; katot ışın 

                ya da elektron akımı lambaları 

                içinde elektrot bulunmayan                                    61/00; 63/00; 65/00 

DETAYLAR 

                Elektrotlar; elektron 

                optikler; kaplar; 

                diğer detaylar                                                         1/00; 3/00; 5/00; 7/00 

ÜRETİM                                                                                9/00 

  

1/00                        Elektrotların, manyetik kontrol yöntemelerinin, ekranların, 

ya da bunların                                    montaj ya da montaj aralıklarının, iki ya 

da daha fazla temel tip deşarj tüpleri                        ya da lambalarının 
detayları (elektron-optik düzenlerin ya da iyon kapanlarının                               
detayları 3/00) 

1/02         .              Ana elektrotlar 

1/04         . .             Sıvı elektrotlar, örneğin, likit katotlar 

1/05         . . .           malzeme ile nitelenen 

1/06         . . .           Sıvı-havuz elektrotları için kaplar; Bunların düzenleri ya da 

montajı 



1/08         . . .           Katot noktasını sıvı-havuz katot yüzeyi üzerinde pozisyona 
sokma ya da hareket                               ettirme 

1/10         . . .           Sıvı-havuz elektrot içindeki sıvı seviyesinin soğutulması, 
ısıtılması, dolaşımı, filtre                            edilmesi ya da kontrolu 

1/12         . .             Tüpün çalışması sırasında katot yüzeyinde biriken cıva ya da 
alkali metal bulunan                             katotlar 

1/13         . .             Katı termiyonik katotlar 

1/14         . . .           malzeme ile nitelendirilen 

1/142       . . . .         alkali-toprak metal oksitli ya da azaltıcı malzeme ile yayıcı 
malzeme olarak kullanılan                         böyle oksitler [6] 

1/144       . . . .         yayıcı malzeme olarak diğer metal oksitlere sahip olan [6] 

1/146       . . . .         yayıcı malzeme olarak metalleri ya da alaşımları bulunan [6] 

1/148       . . . .         metalik iletken özelllikleri olan bileşimli, örneğin, yayıcı 
malzeme olarak lantan 

                               borit [6] 

1/15         . . .           Bir elektrik akımı ile doğrudan ısıtılan katotlar 

1/16         . . . .         biçimi ile nitelendirilen 

1/18         . . . .         Mesnetler; Vibrasyon boşaltma düzenleri 

1/20         . . .           Bir elektrik akımı ile dolayımlı olarak ısıtılan katotlar; Elektron 
ya da iyon                                                          bombardımanı ile ısıtılan katotlar 

1/22         . . . .         Isıtıcılar akkor lambaları için filamanlar H 01 K 16/02) 

1/24         . . . .         Isıtıcı ile yayıcı malzeme arasındaki yalıtım tabakası ya da 
cismi 

1/26         . . . .         Yayıcı malzeme mesnetleri 

1/28         . . . .         Dağıtıcı-tip katotlar, örneğin, L-katot 

1/30         . .             Soğuk katotlar, örneğin, alan-yayıcı katot 



1/32         . .             Sekonder-elektron-yayıcı-elektrotar (1/35 öncelik taşır; ışıltılı 
ekranlar 1/62; şarj                                                depolama ekranları, genelde 1/78; 
görüntü tüpleri için sekonder emisyon kullanan                           şarj - depolama 
ekranları 29/41; sekonder - emisyon tüpleri için dinotları 43/10; 
                                               nükleer ya da X - radyasyonların ölçümü için 
sekonder-emisyon dedektörleri G 01 T                        1/28) 

1/34         . .            Foto-yayıcı katotlor (1/35 öncelik taşır; fotoelektrik ekranlar 

1/78) 

1/35         . .             Hem sekonder emisyon hem fotoemisyon gösteren elektrotlar 

1/36         . .             Katı anotlar; deşarj koruyan katı yedek anotlar 

1/38         . . .           malzeme ile nitelenen 

1/40         . . .           tüp ya da lambanın zarf parçasını oluşturan 

1/42         . . .           Soğutucu anotlar (soğutucu döner anotlar 1/44); Isıtıcı anotlar 

1/44         . . . .         Döner anotlar ; döner anot düzenleri; Soğutucu döner anotlar 

1/46         .               Kontrol elektrotları, örneğin, ızgara (ateşleme düzenleri için 
7/30);       Yedek elektrotlar                    (deşarj koruyan yedek anotlar 1/36) 

1/48         . .             malzeme ile nitelenen 

1/50         .               Deşarj kontrolu için manyetik yöntemler 

1/52         .               Perdeleme için ekranlar (kontrol elektrotları olarak görev yapan 
                                                                         ekranlar 1/46); Deşarjı etkileye, 
kılavuzlar; Elektron akımında arakonum maskeleri 

1/53         .               Üzerinde ya da üzerinden bir görüntü ya da kalıp oluşturulan, 
alınan, çevrilen ya da                           depolanan bir ekran ile yakından ilişkili 
elektrotlar 

1/54         .               Üzerinde ya da üzerinden bir görüntü ya da kalıp oluşan, 
alınan, çevrilen ya da                                  depolanan ekranlar; Kaplar üzerine 

parlar astarlar 

1/56         . .             obtüratör çalışması ile ışık lambası gibi görev yapan, örneğin, 
eidofor için 

1/58         . .             renksizleştirmeye çalışan, örneğin, halojenür ekran 



1/60         . .             Akkor ekranlar 

1/62         . .             Işıltılı ekranlar; Kaplar üzerindeki ışıltılı astarlar için malzeme 
seçimi 

1/63         . . .           Işıltılı malzeme ile nitelenin (ışıltılı malzeme C 09 K 11/00) 

1/64         . . .           Işıltılı malzeme ile mesnetine bağlamak için yapıştırıcı ya da 
yapışkan ile nitelenen 

1/66         . . .           Işıltılı malzeme için mesnetler (kaplar 5/02) 

1/68         . . .           süperempoze ışıltılı tabakalar ile 

1/70         . . .           koruyucu, iletici ya da yansıtıcı tabakalar ile 

1/72         . . .           süreksiz olarak düzenlenmiş ışıltılı malzeme ile, örneğin, nokta 
ya da çizgilerde 

1/74         . . . .         değişik ışıltılı malzemenin bitişik noktaları ya da çizgileri 

1/76         . . .           daimi işaretler ya da referanslar ile sağlanmış 

1/78         . .             Fotoelektrik ekranlar; Şarj-depolama ekranları 

1/88         .               Elektrotların ya da elektrot gruplarının montajı, desteklenmesi, 
aralıklı dizilmesi ya da                        yalıtılması 

1/90         . .             Vakum boşluğu içinde elektrotlar ya da mesnetler arası yalıtım 

(dışardan - içeri                                  iletkenler 5/46) 

1/92         . .             Bir bütün olarak elektrot grubu için ayaklar 

1/94         . .             Bireysel elektrotlar için ayaklar (dolayımsız-ısıtılan katotlar 
1/15) 

1/96         . .             Zarfa doğru uzanan aralık verme birimleri 

1/98         . . .           Aralık verme birimi ile zarf arasında sabit bağlantı olmaksızın 

  

3/00                        Elektron - optik ya da iyon-optik düzenlerin ya da iki ya da 

daha fazla temel tip                            deşarj tüp ya da lambalarda genel iyon - 

kapanlarının detayları 



3/02         .               Elektron tabancaları 

3/04         .               İyon tabancaları 

3/06         .               tek bir vakum aralığından düzenlenmiş iki ya da daha fazla 
tabanca, örneğin, çoklu                            ışın tüpleri (3/07 öncelik taşır) [2] 

3/07         .               Işın çokluğunun konverjansını kontrol için düzenler [2] 

3/08         .               Işın ya da ışın demetinin yoğunluğunu kontrol için düzenler 
(3/02, 3/04 öncelik taşır) 

3/10         .               Işın ve da ışın demetini merkezlemek için düzenler (3/02, 3/04 
öncelik taşır) 

3/12         .               Işın ya da ışın demetinin ara kesitini kontrol için düzenler; Işın 
demetinin sapıncını                            düzeltmek için düzenler, örneğin, lensler 
nedeni ile (3/02, 3/04 öncelik taşır) 

3/14         .               Işın ya da ışın demetinin odaklanması ya da yansıtılması için 

düzenler (3/02, 3/04                             öncelik taşır) 

3/16         . .              Aynalar 

3/18         . .             Elektrostatik lensler 

3/20         . .             Manyetik lensler 

3/22         . . .           yalnızca elektromanyetik yöntemler kullanan 

3/24         . . .           yalnızca sabit mıknatıs kullanan 

3/26         .               Işın ya da ısın demetini saptırma için düzenler (testere - diş 
pulslar ya da diğer                                   saptırıcı voltaj ya da akım üretme için 
düzenler H 03 K) 

3/28         . .             bir düz çizgi ya da iki düşey düz çizgi boyunca 

3/30         . . .           yalnızca elektrik maddeler ile 

3/32         . . .           yalnızca manyetik maddeler ile 

3/34         . .             bir daire, spiral ya da döner radyal hat boyunuca 



3/36         .              Ana deflektör sistemini geçtikten sonra ışın ya da ışın demetini 
kontrol etme                                      düzenleri, örneğin, hizlandırma sonrası ya da 
ukonsantrasyon sonrası düzenler 

3/38         .               Elektro-optik ya da iyon optik düzenlerin montajı, 
desteklenmesi, aralık verilmesi ya                         da yalıtımı 

3/40         .               İstemeyen partiküllerin kaldırılması ya da saptırılıması için 
kapanlar, örneğin, negatif                         iyonlar, saçaklama elektronları; Hız ya da 
kitle seçimi 

  

5/00                        Kaplara ya da iki ya da daha fazla temel tip deşarj tüpleri 

ya da lambalarında                              genel olan dışardan-içeri iletkenler ile 

ilgili detaylar 

5/02         .               Kaplar; Bunlar ile ilgili perdeler; Vakum kilitleri 

5/03         . .  Kapların ya da konteynerlerin patlama etkisini önlemek ya 
hafifletmek için düzenler      [2] 

5/04         . .             Malzeme ile nitelenen kaplar ya da konteynerler (astar 
malzemesinin seçimi 5/08) 

5/06         . .             Yüksek gerilim için özellikle uyarlanmış kaplar ya da 
konteynerler, örneğin, kap                                                yüzeyine potansiyel 
dağılımın geliştirilmesi ile 

5/08         . .             Duvarları astarlı olarak sağlanmış; astar için malzeme seçimi 
(ışıltılı astarlar 1/62) 

5/10         . . .           iç yüzeyler üzerinde 

5/12         . .             Çift duvarlı kaplar ya da konteynerler 

5/14         . .             Montaj edilemeyen kaplar ya da konteynerler, örneğin, katot 

ısıtıcının değiştirilmesi                           için 

5/16         . .             Kap ile yapısal olarak birleştirilmiş optik ya da fotografik 
düzenler (ışıltılı astarlar                              1/62) 

5/18         . .             Röntgen ışınlarını, gamma  ışınları ya da partikülleri geçiren 
pencereler 

5/20         .               Kapların parçaları arasındaki keçeler 



5/22         . .             Kap parçaları arasında vakum - geçirmez bağlantılar 

5/24         . . .           kabın yalıtımı parçaları arasında 

5/26         . . .           kabın yalıtımı ve iletken parçaları arasında 

5/28         . . .           kabın iletken parçaları arasında 

5/30         . . .           salmastra kullanımı ile, örneğin, sıvı ya da esnek ara parçaların 
geçirmezliği 

5/32         .               Dışardan-içeri iletkenlerin keçeleri 

5/34         . .             bireysel iletken için (sap-sıkıştırma keçeleri 5/38; uç-disk 
keçeleri 5/40;  halka                                   keçeler 5/44) 

5/36         . . .           ara parçası kullanılarak 

5/38         . .             Sap-sıkıştırma ya da analog keçeler 

5/40         . .             Uç disk keçeleri 

5/42         . . .           ara parçası kullanılarak 

5/44         . .             Kapların uçları arasına yerleştirilen halka keçeler 

5/46         .               Dıştan içe iletkenler 

5/48         .               Destekleme amacıyla tüp ya da lamba parçaları oluşturma 
yöntemleri (elektrkisel                               bağlantı yöntemler ile ilişkili 5/50) 

5/50         .               Elektriksel bağlantı amacı ile tüp ya da lamba parçaları 
oluşturma yöntemleri (bir tüp                         ya da lamba parçalarını değil, tüp ya 

da lambayı desteklemek için özellikle                                         uyarlanmış, bir 
tutucu ihtiva eden elektrik kuplaj aletleri H 01 R 33/00) 

5/52         . .             dolayımsız olarak kaba ya da kabı oluşturan parcaya uygulanan 

5/54         . .             ayrı bir parça ile desteklenen, örneğin, taban 

5/56         . .             Ayrı parçanın biçimi 

5/58         . . .           Ayrı parçayı kaba bağlamak için yöntemler, örneğin, tutkal ile 

5/60         . . . .         mekanik yöntemler ile bağlamak için 



5/62         . . .           Kaptan ayrı bir parça üzerinde taşınan konektörleri uzanan 
tellerin bağlantısı 

  

 


