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1. Všeobecné 6daje

~ Polnl kuchyňka 12 (dále jen PK 12) je souprava
proviantnl techniky určená k p~lprav~ stravy.pro jednotky
do 12 osob. P~id~luje se malým jednotkám a odloučeným skupi-
nám. Použlvá se p~i stravováni v poli, jen výjimečn~ sml ve-
litel 6tvaru povolit jejl použlvánl v mlrové posádce.

~ Soupravu PK 12 tvo~l p~enosný krb, p~lslušenstvl
a spot~ebnl materiál. Souprava se p~evážl na 10žn6 ploše

2nákladnlho automobilu, kde jejl uloženi vyžaduje 0,50 m .
K vytáp~nl PK 12 se použlvajl tekutá a zcela výjimečn~ tuhá
paliva.

P~l.lulen.tvl kuchynky u80fnuje:
- p~edb~žnou p~ipravu pokrmů, nápojů a tepelné zpra-

cováni potravin va~enlm, dušenlm a ~maženlm po rozvinuti
soupravy na mlst~,

- výdej teplé a studené stravy,
, - vytvo~enl pohyblivých zásob pitné vody, jejich

p~epravu a skladováni maximáln~ po dobu 72 hodin.
~ P~i p~iprav~ stravy je vhodné využit k rozvinuti

soupravy stan, p~lst~ešek nebo stabilnl objekt p~i zabezpe-
čeni odvodu kou~e.

2. Popis PK 12

~ Soupravu PK 12 tvo~i:
- krb s p~lslušen8tvlm,
- p~islušenstvi k p~lprav~ stravy,
- ostatnl p~islušenstvl,
- náhradni a spot~ebni materiál.
~ Krb s p~lsluienstvlm
Hlavnlmi částmi krbu s p~isluienstvlm jsou:
- krb PK 12,
- palivová soustava k PK 12.
~ Krb PK 12 je vyroben z ocelového plechu ve tvaru

kvádru. Krbová plotna má dva otvory pro vloženi kotliků
varničky 54. Pro vloženi malého kotliku se použivá upravená
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vložka. V pFedni části krbu je otvor s dviFky pro zasunuti
hoFáku. Po stranách krbu jsou dvě sklopná držadla pro pFená-
ieni. V zadni části je upravený otvor k nasunuti dvoudi1ného
kominu. Ono krbu je děrováno pro přivod vzduchu, což umožňuje
i nouzové topeni dřivim.

~ Palivová soustava k PK 12 se skládá z tlakové nádoby,
regulačniho ventilu se spojovacim potrubim a univerzálniho
hořáku. Viechny součásti palivové soustavy jsou připojeny
k tlakové nádobě, s kterou tVQři jeden celek.
Obr. 1. Palivová soustava k PK 12

1 - t laková nádoba
2 - nalévaci hrdlo s uzávěrem
3 - hustilka
4 - držadlo pro manipulaci (uvnitř. čistici jehla)
5 - ochranný plech
6 - regulačni ventil se spojovacim potrubim
7 - regulačni ventil
8 - spojovaci potrubi
9 - hoFák

10 - tryska
11 - odklápěci difuzorek
12 - pFedehFivaci miska

~ Tlaková nádoba má objem 1,5 1. Slouži k vytvořeni
zásoby paliva a tlakového vzduchu. V jeji horni části je
nalévaci hrdlo se ~roubovým uzávěrem. Trubka nalévaciho
hrdla sahá až do poloviny tlakové nádoby, což zabraňuje
naplnit nádobu palivem vice než na polovični objem, tj. asi
3/4 1. Směrem k hoFáku je tlaková nádoba opatřena ochranným
plechem, na protilehlé straně je držadlo pro manipulaci.
Držadlo je duté, je v něm uložena jehla na čiitěni hořáku,
která se vyjimá po od~roubováni spodni krytky držadla.

~ Regulačni ventil se spoiovacim potrubim slouži
k regulaci a přivodu paliva z tlakové nádoby do hořáku.

~ ~ kruhového tvaru je odpaFovaci. Nad tryskou je
umistěn odklápěci difuzorek, který se použivá pFi topeni ben-
zinem nebo petrolejem. Pod hoFákem je předehřivaci miska.
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Obr. 1. Palivová soustava k polni kuchyňce 12
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~ Funkce palivové soustavy. Princip topeni je založen

na odpa~ováni paliva a ho~eni vzniklé páry.
Palivo je do ho~áku dopravováno působením tlakového vzdu-

chu z tlakové nádoby. P~ívod paliva do ho~áku je usm~rňován
regulačním ventilem. Palivo p~icházi do ho~áku potrubim.
V ho~áku procházi odpa~ovaci částí, kde vlivem tepla vznika-
jicího ho~enim dochází k jeho odpa~ováni. Páry unikaji trys-
kou a ho~í. P~im~ styk plamene s odpa~ovaci trubkou uzavirá
nep~etržitý cyklus odpa~ováni - ho~eni.

~ P~islu§enstvi k p~iprav~ stravy
Hlavnimi částmi p~islu§enstvi k p~íprav~ stravy jsou:
- p~epravka na náčini PK 12 z plastu,
- termos 12,
- varnička 54.
Zbytek p~islu§enstvi k p~iprav~ stravy tvo~i drobná

proviantni výstroj, která má charakter komerčního zboži.
~ P~epravka na náčini PK 12 z plastu se skládá

z velké a malé p~epravky. Velká p~epravka slouži k ukládání
krbu PK 12 s p~íslušenstvím a varničky 54. Malá p~epravka
se použivá jako viko. Spojeni obou částí se provádí pomocí
uzáv~rů.

~ Termos 12 v souprav~ PK 12 slouži k vytvo~ení
pohyblivé zásoby pitné vody a k její p~eprav~ a skladováni.
Popis je uveden v p~iloze 4/27 této pomůcky.

~ Varnička 54. Kotliky varničky 54 a jejich vika
se u soupravy PK 12 použivaji jako varné nádoby k p~iprav~
stravy. K tomu se vkládají do otvorů krbové plotny krbu
PK 12. Popis je uveden v p~íloze 4/6 této pomůcky.

~ Ostatní p~íslu§enství soupravy slouží k zabezpečení
provozu palivové soustavy.

~ Náhradni a spot~ebni materiál
V souprav~ je záloha mycich a čisticích prost~edků,

paliva, náhradních a záložnich součástek k ošet~ování
a b~žným opravám.
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3. Použiti PK 12

~ PK 12 se použivá k p~íprav~ stravy na míst~. K tomu
obsluha polni kUChyňky uskutečňuje tyto manipulační úkony:

- rozvinuti PK 12 p~i p~íprav~ stravy na míst~,
- spušt~ní (ukončení provozu) palivového ho~áku.
Vyskytne-li se pot~eba p~ejít z topení tekutý. palivam

na topení d~evem, vyjme se palivová soustava a v krbu se za-
topí d~evem.

~ Rozvinutí PK 12 p~i p~iprav~ stravy na míst~
K rozvinutí soupravy je pot~ebná rovná plocha o rozm~ru

1 x 1 m ve stanu, v p~íst~ešku, ve stabilním objektu nebo ve
volném terénu. Krb kuchyňky se umísti tak, aby otvor v to-
peništi sm~~oval proti sm~ru v~tru a krbová plotna byla ve
vodorovné poloze. P~ed zatopením je t~eba kotliky varnička 54,
které se používají k p~íprav~ stravy na krbu-naplnit vodou
nebo potravinami a zkompletovat komin.

~ 5pušt~ni (ukončeni provozu) palivového ho~áku
P~ed spušt~ním ho~áku se palivová soustava vyjme z krbu

a do tlakové nádoby se naleje s použitim nálevky p~es nalé-
vaci hrdlo (2) palivo. Po uzav~ení a dotaženi uzáv~ru se do
tlakové nádoby nahustí vzduch p~ipojenou hustilkou (3).
Dojde-li p~i pln~ní k politi tlakové nádoby palivem, je
t~eba ji důkladn~ ot~it. Dále je nutno se p~esv~dčit,
neodkapává-li v žádné části palivové soustavy palivo. Do-
chází-lik jeho úniku, spoje se dotáhnou a ut~sni. Mírným
otev~enim regulačniho ventilu (7) se pustí palivo do ho~áku
a sleduje se jeho vytékáni z trysky (10). V~tok paliva musí
b~t mírn~, aby palivo teklo jen do p~edeh~ívací misky (12).
Palivo se napustí asi do v~še 5 mm a ventil se uzav~e. Do
p~edeh~ivací misky se vloží smotek papíru tak, aby byl namo-
čen V palivu a zapáli se. Asi po 4 až 6 minutách začne
intenzívn~jší odpa~ování a z trysky začne proudit pára, která
se zapálí od plamene v misce. V tom okamžiku je možno regu-
lačni ventil mírn~ pootev~ít a začit poušt~t palivo.

Správn~ p~edeh~átý ho~ák musí ho~et jasn~m a stejnom~r-
ným plamenem. P~i zapalováni se obsluha nesmi dívat do pla-
mene z bezprostředni blízkosti, ale alespoň ze vzdálenosti
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dvou kroků, aby v případě vyšlehnutí palmene nedošlo k popá-
lení. Rozhoří-li se hořák správně, palivová soustava se
vsune do krbu.

~ Přerušení provozu palivového hořáku. Dojde-li
k samovolnému zhasnutí hořáku, např. v důsledku nedostatku
paliva, malého tlaku vzduchu, poruchy ve zplynování, zalití
hořáku vodou, utržení plamene proudem vzduchu apod., musí se
ihned uzavřít regulační ventil a vyčkat, až se topeništ~
vyprázdní od par paliva. K tomu dojde minimálně za minutu od
doby, kdy z trysky přestalo vytékat palivo. Je-li závada
odstraněna ihned a palivový hořák je jeUě dostatečně teplý,
postačuje k jeho opětovému spuštění pouze zapálení par pa-
liva. Na předehřívací misku se položí papír nebo hadr,
opatrně se zapálí a otevře se regulační ventil. Byl-li hořák
ještě dostatečně teplý, dojde zakrátko k správnému hoření.
V případě, že z trysky bude proudit tekuté palivo, je nutno
provést nové předehřívání (viz čI. 20).

~ Ukončení provozu palivového hořáku. Provoz palivo-
vého hořáku se ukončí uzavřením regulačního ventilu (7).

4. Ošetřování PK 12

~ Nezbytné 6kony ošetřování PK 12 se provádějí při
každodenním ošetření a přípravě na zimní a letní provoz.

~ Každodenní ošetření PK 12 zahrnuje:
a) u krbu PK 12
- očištění krbu vně i zevnitř a odstranění sazí z komínu,
- odstranění závad vzniklých při provozu.
b) u palivové soustavy PK 12
- kontrolu těsnosti potrubí a regulačního ventilu.palivo-

vé sou8tavy,
- vnější očištění hořáku od sazí a spalin,
- vyčištění otvoru trysky hořáku pomocí čisticí jehly.
c) u ostatního příslušenství
- umytí a vyčištění všech předmětů a jejich uložení na

určená místa,
- doplnění spotřebního materiálu.
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~ Příorava na zi.ní a letní orovoz zahrnuje kontrolu
vlech 6konG prov6d~n~ch při každodenní. oletření.

U palivové soustavy k PK 12 zahrnuje:
- de.ont6ž spojovacího potrubí a vylroubov6ní trysky

hoř6ku. Z hoř6ku 8e vyklepou nečistoty a spaliny. Potrubí se
pro foukne tlakový. vzduche. a prop16chne naftou. TrY8ka 8e
vyčistí, vadné t!sn!ní pod tryskou se vy.~ní,

- nahult~ní vzduchu do tIskové n6doby a kontrolu t!sno8-
ti spojG a 6činnosti regulačního ventilu,

- .pult~ní hoř6ku a přezkoulení jeho činnosti lO.inuto-
vý. provoze ••
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5. Ostatni údaje

~ Na soupravu se vede záznamnik.

6. Takticko-technická data

1 kus
660 mm
300 mm
420 mm
430 mm

11,4 kg
80 mm

1 kus
palivem na 0,75 1)

1 kus
470 mm

410 x 590 mm

4,60 kg
PK 12
teto bezpečnost-

660 mm
430 mm
420 mm

30 kg

0,50 m2
12 dennich dávek

25 až 30 minut
0,5 až 1,2 1

nafta, benzin, petrolej
(nouzově dřevo)

určena k připravě stravy pro

1,5 1 (plni se
12 z plastu

s kominem
bez kominu

- hmotnost

- hmotnost
- průměr kominu
Palivová soustava k PK 12
- objem tlakové nádoby
Přepravka na náčini PK
- výška
- šířka

Krb PK 12
- výška krbu

výška krbu
- šiřka
- délka

~ Polni kuchyňka je
jednotky do 12 osob.
Výška kuchyňky s kominem
Délka kuchyňky
Šiřka kuchyňky
Celková hmotnost soupravy
Plocha pro uloženi soupravy
Kapacita
Bod varu se dosáhne za
Hodinová spotřeba paliva
Palivo

7. Bezpečnostnl opetřenf při provozu
~ Při provozu PK 12 je třebe dodržovet

ni opetřeni •
U palivové soustevy
- použivat pouze předepsané palivo, tj. motorovou naftu,

benzin nebo petrolej,
při doplňováni paliva nekouřit a nemanipulovat

s otevřeným ohněm,
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- p~ed spuštěnim hořáku palivovou soustavu vyjmout
z krbu,

- spuštěný ho~ák mit pod stálým dohledem obsluhy,
- p~i kontrole ho~eni nestát obličejem proti otvoru

topeniště,
- vycházi-li z trysky bilá pára, ihned zastavit p~ivod

paliva a v uzavřených prostorech zabezpečit větráni,
- p~i použiti benzinu nebo petroleje p~iklopit nad

hořák odklápěci difuzorek,
- p~i plněni tlakové nádoby palivem dodržovat pravidla

požárni bezpečnosti jako p~i manipulaci s pohonnými hmotami
a motorových vozidel,

- z dosahu ho~áku odstranit ho~lavé p~edměty,
- zabraňovat úniku ropných látek do půdy.
U kotliků

kotlik p~i p~ipravě stravy musi být vždy naplněn
stravou nebo vodou.

Obr. 2. Polni kuchyňka 12
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Obr. 3. Rozvinutá polni kuchyňka l~

Obr. 4. Palivová soustava k polni kuchyňce 12


