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1. Vleobecn6 ódaje

~ Polni kuchyni 26 o naftový. topeni. (PK26-H) je
souprava proviantní techniky určená k pflprav6 8 přisunu
otrovy pro 50 až 150 ooob. P~id61uje oe hospodá~skýa druž-
stvům jednotek. Použ1vé se pfi stravováni v poli 8 jen výjimeč-
ni a.i vel Ital ótvaru povolit jej i použiváni v .irová poa6dca.

~ Soupravu PK 26-H tvoFi krb upevn~ný na jednonápravo-
vém podvozku, přtelu§enstvl a spot~ebnl materiál. PK 26-H se
převáži v závěsu za náklednlm automobile., ostatní části
soupravy na ložné plo§e automobilu, na niž zaujímají plochu
1,8 .2. K vytáp6ni PK 26-H se použivaji tekutá nebo tuhá
paliva.

Přislu~enstvl kuchyn! umožňuje:
_ pfedbižnou p~iprsvu pokra~, nápojO a tepelné zpraco-

váni potravin vařen 1m, dulením a smažen 1m po rozvinuti
$oupravy na m1stě,

_ pf1prevu jednoduché teplé stravy za přesunu,
- výdej teplé 8 studené stravy,
- 68Chovu 8 přísun tep16 stravy stravovací. sKupinám

nejdéle do 2 hodin po ukončeni jeji ~ipravy,
- vytvofeni pohyblivých zásob pitné vody a jejich

přepravu a skladování maximálni po dobu 72 hodin.
~ P~i p~tpravě stravy v ter6nu ee souprava rozvinuje

pod stenovým př18t~eikem, který umožnuje vytvořit pracoviit!
chrán~né před pov~trnostnl.i vlivy. Zásobník na vodu, zásoba
paliva 8 o.tato! přls1u~en8tvl se zpravidla ponechává na
lažné plole automobilu.

~ pti připr8Y~ stravy za přesunu se PK 26-H bua převá-
ži v závěsu Z8 nákladním automobilem, nebo je možno krb sej-
mout z podvozku ft upevnit jej na 10žoou plochu automobilu.
Z bezpečnostnich dňvodG se viak strava připravuje 08 krbu
upevn~oém na ložn' plole automobilu jen v nutných případech
s povolenim velitele útvaru a při dodrženi v!ech bezpečnost-
ních opetf>enL

~ Má-li b~t strava připravována Z8 přesunu po železnici!
k~b PK 26-H se 301m! z podvozku a um1sEuje se v železničnlm
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voze fady Z 8 pot~ebným pFislulenstvtm ft proviantem. Odvod
kou~e se zabezpečuje bočnim okénkem pomoci komínových nástav-
c6. Zásobník na vodu, zásoba paliva 8 ostatní p~isluienstvi
se ponechává netažném nákladním automobilu, kter~ se umistu-
je ne nejblLU1m lelazničnlm voza. Je-li při naklAdAn1 doata-
tek času, je výhodné do železničního vozu spolu 9 krbem um1s-
tit i zAaobnlk na vodu. Voda sa pak přačarpA pomocl jiného
prostředku.

2. Popia PK 26-H

~ soupravu PK 26-H tvoFi:
- základní příslušenství,
_ pFlelulenstvl k přlpr8v~ stravy,
- ostatní přisluienstvi,
- spotřební materiál.
~ ZAkladn1 Dřlsluéanstv1 PK 26-H
Hlavními částmi základního při$lu~enstvi PK Z6-H jsou:
- krb PK 26-H,
_ podvozek RK Z6-H.
8. Krb PK 26-H tvoři krbová plotna se snímatelným komi-

nem, ;iált, dno krbu, topenl§t~ a palivová soustava na teku-
tá paliva. Plá§{ i dno krbu jsou na vnitřní straně izolovány
osinkovými desKomi. Krbové plotna je obdélníkového tvaru, má
tři ytřezy pro Kotle, dva vý~ezy pro záložní nádoby na vodu
4 otvor pro komín. Do výřezO se Ukládají tf! jednopláštové
kotle z nerez oceli na 751ft čtyři záložní nádoby na vodu.
Podle potřeby lze kter~koli kotel vyjmout a nahradit kastro-
lem z neraz oceli nebo pokllci na zakryti otvoru krbu. Po
vyjmuti záložních nádob na vodu se otvory ne~8kr~vaji. V okra-
jích krbové plotny pfasahujiclch plAét krbu jsou podélné
otvory pro zavě§eni kuchyňského náčiní. Pro zajištěni kotlO
ft záložních nádob na vodu jsou ne krbové desce umí5t~oy pří-
chytky ft třmeny 5 křidlatými maticemi. Záložní nádoby oa vo-
du jsou uloženy v prostorech oddělených od vlastního tope-
niit~. takže nejsou vystaveny př1mému dotyku p18men~, ale
jen 86.levému teplu. Ona t~chto prostorů jsou opatřena třemi

.~...." ...>~
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odtokovt_i otvory. K otvoru pro komin je pevně připojena
.podni čá.t kominu, vrchní dil je snímatelný. Spojeni obou
části zajiituje manžeta 5 upínacím šroubem. Ve spodní čésti
ko.inu je záklopka pro regulováni tahu, která je z vn~jil
strany ovládána pákou. Ve svislé poloze páky je záklopka
otevřena, ve vodorovné poloze uzavřena. Vrchol dil kominu
je opatfen v~trný. kohoutem a jsou na něm 6chytky pro zav~-
iení petrolejové lampy. Komín zabezpečuje dostatečn9 tah při
topeni na .ístě i za pfe8unu, je-li kuchyně v záv!su Z8 ná-
kladnlm automobile •• Při jin9ch zp6sobech použiti PK 26-H se
komín prodlužuje komínovými nástavci.

Plá!! krbu ja přinýtován ke krbové plotn!. Ns levé
stran6 p16!t~ jsou dvě záchytky pro skládaci n08nou tyč, po
obou stranách pak čepy pro nasunuti stolních desech a 6chyty
9 držadly. Úchyty slouž1 k p~ipevn~nl krbu k podvozku a držad-
18 k pfenáieni krbu po jeho sejmuti z podvozkU. Na zadní
straně pláitě jsou dvě pevné a vpředu dv~ sklopné podp!ry,
které se zajiétujl v poladované poloze kollky. Podp!ry majl
patky 5 otvory pro možné pfiiroubováni k ložné ploie automo-
bilu.

Topeniit~ je upraveno pro spalování jak pevnýCh, tak
i tekutých paliv. Je vyloženo výměnnými žárovými litinovými
plechy. Jeho spodni část tvoři ro§t. Jednotlivé roštové tyče
lze vym~ňovat. Pod roštem je sklopný popelník $ klapkou
a ~etízkem. Změnou uchyceni fetlzku 8 u~avřenim klapky lze
regulovat přívod vzduchu pod rOšt. Klapka se ovládá táhlem.

~ Palivová soustava RK 26-H (obr. 1) se skládá z tIs-
kové nádoby, spojovacího potrub1 s ovládacími orgány 8 uni-
verzáln1ho hořáku. TISKová nádoba je umist~na n8 p~edni části
krbu, je uložena na držácích, které jsou připevněny ke krbové
desce. Univerzáln1 hořák je uvnitř topeni~t~. S tIakovou ná.
dobou je propojen spojovacím potrubím. které prochází po
levé stran~ pláště krbu.
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Obr. 1. Palivová soustava PK 26-H
1 _ vlka s hustícím ventilem
2 _ nalév8ci hrdlo s odvzdu5novaci trubičkou
3 _ tlakoměr
4 _ pojistný ventil
5 _ tleková nádoba
6 _ spojovací potrubí s ovládacími orgány
7 _ hlavni uZ8viracl ventil
8 - čistič paliva
9 _ regulační ventil

10 - univerzální ho~ák
11 - odpa~ovaci trubka
12 - trubice
13 - trysky
14 - předehřiv8cl mi$ks

~ Tlaková nádoba (5) má objem 40 1. Sloužl k vytvořeni
zásoby paliva ft tIskového vzduchu. Na jeji pravé horni části
je nalávacl hrdlo (2). Trubka nelávaclho hrdla sahá až do
poloviny tIskové nádoby, což zabraňuje naplnit nádobu palivem
více než n8 polovični objem, tj. 20 až 22 1. V trubce nalé-
vec1ho hrdla je odvzdu§noveci trubička. Nalév8cl hrdlo 5e
uzavírá víkem, ve kterém je hustie! ventil (1). Uprost~ed
hornl čáati nádoby je tlakom~r (3) s pojiatným ventilem (4),
které proti poikozeni chráni ochranné oblouky.

Tekuté palivo se nalévá do tlakové nádoby nalévecim
hrdlem (2). Za5roubovénlm vik~ s hustícím ventilem (1) se
nádoba připraví pro pln~nt tlako~~ vzduchem. Stlačený vzduch
je možno z1skat bua z kompresoru tažného automobilu, nebo
pomoci ruční hustilky. Hu!t~ni se provádí přes hustiel ven-
til. Tlak vzduchu v tIakové nádob! ukazuje tlakomér (3). Pro
správnou funkci palivové soustavy je třeba udržov~t tlak
v rozmezí 100 až 300 kPa. Z bezpečnostn1ch d~Yod6 je tIsková
nádoba opat Fena pojistným ventilem (4), který odpou~tl
vzduch v rozmezí 400 až 500 kra.

~ SDoiovecl ootrubí s ovládacími orQánv slouž1 k pťí-
vodu tekutého paliva z tIskové nádoby d~ univerzálního hořá-
ku (10). Vede od levá spodnl části tlaková nádoby přea hlav-
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Obr. 1. Palivová soustava PK 2fi..H
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ni uzavírací ventil, čistič paliva 8 regulační ventil k ho-
řáku.

Hlavni uzavírací ventil (1) slouži k otevíráni nebo
u.oviráni přivodu palivo do hořáku. Čiotl~ palivo (8) o regu-
l.čni ventil (9) jsou umistány společná v jednom táles •• ~eho
vnitřní prostor je rozd~len na část čisticí 8 regulačn1~ Čis-
tici část, čistič palivo, tvoři trubičko s j.mn~m sitkem.
Slouží k zachyceni nečistott které se mohou vyskytnout v pa-
livu~ Regulační část, regulačni ventil, obsahuje trysku s jeh-
lou 8 ovládacím kolečkem. Propoušt11 uzavírá nebo reguluje
přivod paliva do hořáku~ Při provozu slouž1 k regulaci výkonu
hořáku. U ventilu je zav~šen8 no řetlzku ochranná čepička pro
uzavřeni otvoru při odmontován1 spojovací trubky hořáku~

~ Unlvor.álni hořák (10) se skládá. odpeřovoci trubky,
trubice s tryskami a předehřív8ci misky.

Odpařovací trubka (11) je zhotovena z ocelové 8ilno$t~n-
né trubky. Na jedn6 straně je um1st~no §roubeni pro napojeni
trubky pfivodu paliva 8 na druhé atr8n~ je připevněna trubice
(12) s tryskomi (13). TrubIce je .hotoveno • ocelov6 trubky
ft jej1 volný konec je uzav~en 5roubovou zátkou. Na trubici
jsou um1stěny dva vývody, na kterých JSQU na§roubov6ny trysky
.$ m~d~nýmtěsn~nim. Trysky směi'uj1 do stf'edu spodni· části

odpařovací trubky.
Pod trubici s tryskomi je umistáno předehřivoci misko (14).

No bočnich st~nách misky jsou umist~ny 2 páry přiklopn~ch toul-
cO. Pravý pár s pfičkou z ocelov'ho drátu je určen pro spalo-
vání nafty 8 levý pár S kruhovou destičkou je určen pro spalo-
vání benzínu. Na spodni části misky je iroub s kř1dlatou ma-
ticí pro upevněni hořáku n8 roitech topeni§tě.

~ funkce oalivové soustavy. Princip topeni je založen na
odpařování paliva a hofeni vzniklé páry. Palivo je do hofáku
dopravováno p6sobenim tIakového vzduchu z tIakové nádoby. prí-
tok paliva do hořáku po plné. otevfeni hlavního ventilu je
usměrňován regulačním ventilem. Palivo pflchází do ho~áku
potrubím. V ho~áku jde nejprve do odpa~ov8cí trubky, kde vli~
vem tepla vznikajícího hořením dochází k jeho odp8~e"i. Páry
odcházej i trubicí do trysek, jimiž unikaj1 8 hof1. Přímý styk
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plasene 8 odpařovací trubkou vytv~ři nepřetrřitý cyklus
odpafovánt - hořeni.

Za přesunu se plemen chrání proti zhasnutí toulci,
kter6 se přikláp~j1 na trysky.

14. JednooléifovÝ kotel na 75 1 je zhotoven z nerezavě-
jící oceli, Je obd~lnikovitého prOřezu se zaoblenými rohy.
Kruhové víko 8 hrdlo kotle je zabroušeno tak, že po uzavření
8 dotažení víkového šroubu dochází k těsnému uzavření. Při
vafeni pak pfetlak páry ,v kotli urychluje p(ipra~u stravy.
Součásti víka kotle je pojistný ventil. který bráni vzniku
ne~ezpečného tlaku uvnitř nádoby. pri pfipravě stravy je
třeba kontrolovat jeho prúchodnost~ Dojde-li k poru5eni
ventilóvé pružiny, vym~ni se. Před otevřením víka kotle při
připf'8V~ stravy je nutno vždy nelprve vypustit páru z V8f"'-

něho prostoru povytažením kuželky pojistného ventilu pomoci
přlpojenáho řetí.ku.

~ Záložní nádoba na vodu ve tvaru kvádru je zhotovena
z hliníku. Víko je opatřeno gumovým t~5n~nlm,uzavírá se po-
moci tťmenó a aklopných ~roubú s křidlatými maticemi, které
jsou součásti krbu PK~ Záložní nádoba je určena k donášení
a ohříváni vody. Jeji užitečný objem je 20 1•

~ podvozek PK 26-H je jednonápravov? netypizovený pod-
vozek upravený pro uložení a přepravu krbu PK 2ó-H.

Rám podvozku je svařen z lisovaných ocelových profilů
a zakončen je tažnou ojí se záv~5nýmokem. K vyrovnáni roz-
dílu výiky závěsného zařízení tažného automobilu a záv~sného
oka pOdvozku $e na závěsné oko namontovává redukce která
umožňuje vlečení kuchyn~ ve vodorovné poloze. Na r~m podvozku
jsou připevněny čtyři držáky s křidlatou ma~icí pro uchyceni
krbu1 skťinka na nářadí, držák záložního kola a blatníky.

Náprava podvozku je spojena s rámem dvěma svazky listo-
vých per. Kola jsou disková s prohloubeným ráfkem pro pneu-
matiky 6,00 - 18. Podvozek je vpředu vybaven sklopnou podpě-
rou ft vzadu dvěma výsuvnými podpěrami. Podpěry se v jednotli-
~ch polohách jistí poji.tn~mi koliky.

Podvozek je vybaven ruční brzdou a čtyřmi odrazovými
Skly.
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~ Skříňka na ná~8dl je upevn~n8 na p~edni části rámu
podvozku mezi držákem záložního Kola 8 krbem. Slouží k ulože-
ni klíčů, hofákur pro8~fedků na o5etfovánl a jin6ho p~islu-
ienstvi.

~ Ruční brzda je mechanická. Ručn! pákouJ které je
opat~ena západkou 8 rohatkou, se pomoci ocelového lanKa ovlá-
dají ramena brzdových klíčů, čímž docházi k brzd~ni čelieto-
vých brzd u kol.

~ Přislu5enstvi k oFiDravi stravY
Hlavnimi částmi pfislu5enstvi k přípravě stravy jsou:
_ bedna na koFenl,
_ bedna n8 náčini,
_ kastrol z nerez oceli s poklici,
- termosy.
_ mrazuvzdorný zásobník na vodu, 800 1.
Zbytek p~!slušenstv! k p~!provš stravy tvo~i drobná

proviantní v~stroj, která .6 ráz komerčního zboží.
~ Bedna na ko~en! slouž! k ukládán! soli a p~isod.

Využívá se k tomu lahvi z plastů. 00 bedny se též ukládá
část ostatního př1s1uienství a spotřebního materiálu.

21. Bedna na náčiní sloúží k ukládáni d~obné proviantni
výstroje určené k p~ípr8v~ stravy. 3sou to cedníky, stolní
desky, naběračky, nože atd. 00 bedny se též ukládá kaétrol
z nerez oceli s poklici ft zbytek ostatního přislulenstvi
8 spotřebního materiálu.

~ Kastrol z nerez oceli s Doklici má užitečný objem 20 1.
Je stejného průřezu jako kotle po1n1 kuchyné ft proto může
být při přípravě stravy umíst!n do výřezů krbové plotny misto
kteréhokoli kotle. Používá se ke smaženi a dušení.

~ Termosv. K PK 26-H náleží:

- sedm termosů 12,
_ čtyři termo5Y 25,
_ dva třídilné termosy 20.
Termosy jsou určeny k 6schově ft přisunu teplé stravy

stravovacím skupiném~ ~ejich popis je uveden v p~lloze 4/27
této pomllcky.
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24. MrazuvzdornÝ zásobník n8 vodu~ 800 1 slouží
u PK ;6:H k p~eprové a oklodováni pohyblivých zásob vody.
aeho popis je uveden v p~110ze 4/22 této pom6cky.

25. ostatní D~18lušen$tvf
H];vními částmi p~fslušeostvi PK 26-H jsou:
_ komínové nástavce,
_ skládaci tyč k vyj!mán! kot16,
_ univerzální etano~ pFlst~eick k PK.
~ Komínové nást8YCe# K prodloužení komínu PK 26-H p~i

topeni ve stanovém pFlstfeiku nebo v lelezničnim voze slouž1
dva p~imé Komínové nástavce a komínové koleno.

P~ímé komínové nástavce 8e pou~lvajl k vyvedeni kou~e
střechou sta nového pFi$t~e!ku, komínové koleno p~i instalaci
krbu PK 26-H pro vsfenl v železničním voze.

~ Skládoc1 tyč k vvl!máni kot16 je tvo~ana dvima
trubkov~ml rameny, které jsou uprostřed spojeny zámkem. Obě
ramena jsou opatřena ťetězy s háky k zav~~ení kotle. Po vy-
jmuti zajištov8cího koliku ze zámku lze tyč kolem otočného
čepu složit. Skládaci tyč je určena k vyj!máni kot16 z krbové
plotny a k jejich pFenáAeni.

~ Univerzálni stanovY D~iot~eAek k PK je popsán v p~!-
loze 4/5 této pom6cky.

~ SDot~ebn! materiál
U soupravy PK 26-H je záloha mycích a čisticích pro střed-

k6, oboló, paliVa, náhradn1ch d!16 a záložn1ch součá.tek
k ošetfováni a b~žným opravám.

3~ Použití PK26-H

~ PK 26-H se používá k připr8v~ stravy na míst!, za
přesunu 8 p~i přepravě po železnici. V závislosti na podmín-
kách ft povaze plněného úkolu uskutečňuje obsluha tyto mani-
pulačn! ókony:

- rozvinuti PK 26-H pfi pF1prav~ stravy n8 mi$t~,
- otevřeni (uzavřeni) palivového hofáku,
_ pfechod z topeni tekutým palivem na tuhé paliVO,
- přechod z topeni tuhým palivem na tekuté palivo,
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_ sejmuti krbu PK 26-H z podvozkuf

_ zapojeni podvozku PK 26-H za tažný automobilw
~ Rozvinuti PK 26-H ofi D~ior8v§ stravy na místě.
K rozvinuti PK 26-H je potfebnA rovná plocha o rozm!rech

5 x 5 m 8 prostor pro tažný automobil. Na vybraném místě se
nejprve postaví uníverzélni staoový pfistfeiek k PK. polo!
kuchyně se odpojí od tažného automobilu 8 ručně se umísti
pod stsnový přistřešek. Spust1 se předni sklopná podpora
ft obě zadní podpěry 8 zajisti se pojistnými kolíky takt aby
krbová plotna byla ve vodorovné poloze. podvozek $e zajistí
ručni brzdou. PomocÍ komínových nástavc6 se prodlouží komín.
Po obou stranách krbu se upevni stoln! desky, zasunoU se do
čep6 na bocích krbu a opfou se o horní plochu blatníku. Pfed
zatopením je t~eba v§echny kotle v krbu naplnit nejmén~ do
poloviny potravinami nebo vodou. Pro určeni správného množstvi
vody v kotlích slouží hliniková m~rka.

Předpokládá-li se krotii pobyt na misto, stanový přistře-
šek se zpravidla nestavi_ Při plánovaném dlouhodobém pobytu
na mi5t~ (např_ ve VYP) je vhodné pro usnadn!ni připravy stra-
vy krb Z podvozku sejmout.

~Otevfenl (uz8Yfen1) palivového ho~áku
Před spušt~nim palivového hořáku je třeba vždy zkontro-

lovatz je-li v tlakové nádobě dostatek paliva. Množství se
zjisti tak, že se nejprve tleKová nádoba odvzdušni povytaže-
ním kuželky pojistného ventilu (4) nebo zmačknutim vložky
hustíciho ventilu (1). Teprve pak je možno Qdiroubovat víko
s hustícím ventilem (1) a pomocí měrky zkontrolovat množství
paliva v nádrži. Je-li tIaková nádoba naplněna méně než do
poloviny, palivo se doleje pťes sitko nálevky a nádrž se
uzsv~e. Přes hustící ventil (1) se nahusti hadici od kompre-
soru tažného automobilu nebo hustilkou do tIskové nádoby
vzduch takz aby tl8kom~r (3) ukazoval minimálně 100 kPa.
Otočením koleČKa hlavního uzavírac1ho ventilu (7) doleva se
pustí palivo do spojovacího potrubí. Je třeba se pře6v~dčit,
neodkapává-li z žádné části p~livové soustavy palivo. Oochá-
zí-li k jeho Oniku, spoje se utáhnou, utěsni nebo je-li
n~která část poškozena vym~ni se. Pak se mírným otevřením
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regulaěnlho ventilu (9) napustí palivo do odpařovací trubky
• aleduje $8 jeho vytékání z trysek. Výtok paliva must. být
.1rntz aby paliVO teklo jen do předehřívací misky. Palivo se
napuett aei do vYlo 5 mm ft ventil se uzavře. 00 předehř1v8ci
.tsky se vložt smotek papíru tak, aby byl namočen v palivu
• zapáll 8~.Asi po 4 až 6 minutách začne intenzivn~jšl
odpaFováni paliva ~ odpafovecí trubice a z trysek začne
proudit pára, která s8 zapálí od plamene v misce. Potom je
nutné ventilem mírně pootočit a otevřít pťivod paliva.

Správn~ předehřátý hořák musí hořet jasným a $tejnom~r-
ný. plamenem. Při zapolováni stoji obsluha takl aby obličej
byl stranou od otvoru. Obsluha se nesmí dávat na plamen čel-
n6a z bezprostřední blízkosti, ale alespoo se vzdálenosti
dvou krokň1 aby v případě vyšlehnuti plamene nedošlo k jejímu
popáleni.

Během provozu se kontroluje tlak v tIskové nádobě.
poklesne-li pod- 100 kPa a nemáme-li možnost jej zvýtit, je
nutno ukončit provoz hořáku ft doplnit zásobu vzduchu nebo
paliva.

Vaří-li se za jízdy v závěsu Zé tažným automobilemz je
nutno vyčkat, až se odpařovací trubka (11) hořáku dokonale
ohfeje. K tomu je zapotřebí miniméln~ pěti minut od dosaženi
plného výkonu hořáku. Též chceme-li hořák uvést do úsporného
provozu, musíme jej nechat nejprve dokonale rozhořet a teprve
po pěti minutách jej zre9ulovat~ popelník musí být uzavfen.

Během jízdy je nutno kontrolovat provoz hořáku sledová-
ním kouře. Při správném spalováni není kouř prakticky vid~t.
Bílý kouř značí utržení plamene, popř. zhasnuti hořékuz čer-
ný kouř přebytek paliva a nedostatečné odpařováni_ V t~chto
případech je nutno okamžitě zast8vit a učinit potřebné úkony
k ukončeni provQzu hořáku nebo k jeho zregulování.

Při vařeni na ložné ploše automobilu se postup uvádění
hořáku do provozu neméoi.

~ Uzavfeni provozu palivového hořáku. Dojde-li k sa-
movolnému zhasnutí hořáku, např. v důsledku nedostatku palival

malého tlaku vzduchu z poruchy v odpařovániz zaliti hořáku
vodou, utrženi plamene proudem vzduchu apod_z musí se ihned
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uzavřit regulační ventil, dvířka hořáku ponechat uzavřené
8 vyčIsti až se topeniště vyprázdní od par paliva. K tomu
dojde minimáln~ za minuto od okamžikuj kdy z t~8ek'pře&talo
vytékat palivo. 3e-l1 závada odst~an~n8 ihned a palivovt ho-
řák je je~t~ dostatečn! teplý, dostačuje k jeho opétovn'mu
spu§těn1 pouze zapálení par paliva, Na předehfiv8ci misku se
položi papír nebo hadr, op8trn~se zapál1 8 regulační ventil
se otev~e. Byl-li ho~ák ješt~ dost.tečn~ teplý, dojde z.keát-
ko k správnému hořeni. V případě, že z trysek bude proudit
tekuté palivo, je nutno provést nové předehřiváni (viz čI. 32).

34. Ukončeni orov02U oalivov6ho hořáku* Provoz palivo-
vého h;f6ku se ukončí uzavřením regulačního (9) 8 hlavního
uzavíracího ventilu (7)~

35~ Pfechod z topení tekutý~ oalivem na tuhé oalivo.
T!;ková nádob. se odvzdu~nl povytaženlm kuželky pojistné-

ho ventilu (4) nebo zméčknutim vložky husticiho ventilu.
Po d6kladn6m uzavfeni hlavního uzavirac1ho (7) 8 regulačniho
ventilu (9) se uvolní matice pf1vodn1 trubky hořáku u regu-
lačního ventilu. HofAk se uvolni vy~rouboYánlm matice pod
topeniot~m a po očiotěnl a vyliti zbytku peliva se uložl
ve ,kfiňce na nářadí. Na závity regulačn1ho ventilu se
nairoubuje ochranná čepičk8~

~ Při Dťechodu z topení tuhÝm palivem na tooeni teku-
tým Dalivem je po.tup opačný.

Seimuti krbu PK 26-H z oodvozku
K aejmutl kebu je zapot~ebl čty~ osob. Z kebu se vyjmou

všechny kotle a záložnl nádoby n. vodu. Uvolni se křldlaté
matice čty~ dežákú, kteeé p~ldežujl keb k podvozku. ~eb se
vyzvedne a přes spojovaci trubku ruční brzdy p~enese,sm~rem
vzad. Stejmutý keb se podep~e dvěma přednlmi podp~eami, kteeé
se po vyklopeni do svislé polohy zaji.tl pojistnýml kotllky.

38. Z800íent PK 26-H Z8 tažnÝ automobil.
;;;d pře.unem PK 26-H se složi skládacl tyč k vyjimáni

kotlů a upevni se dvČma záchytkami n8 levé stran~ krbu.
Kotle se uZ8vfou a zajisti pomocí p~íchytek n8 rozích 8 ve
středu krbov~ plotny. podobn~ se uzavřou 8 zajisti zá10žn1
nádoby na vodu. Vešker6 nářadí 8 drobné proviantní výstroj
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•• vIol! do vyhrazených prostoró, univerzálni stanový pf1stře-
lek .e slož1 a uloží do vakó. Záv!sné oko PK 26-H se p~ipoj1
k -t.fm~.u automobilu a zaj isti se. Zcela. se u\lolni ruč-ni
brzda, zvednou se pfedni ft zadní podp~ry 8 zajistí se koliky.

peovedení konteolnl prohlldky (podle čl. 40 této p~110hy)
PK 25-HI pflprevena k p~e8unu.

4. ošet~ovánl PK 26-H

~ Nezbytné 6kony o§et~ováni PK 26-H se provád6jl při
kontrolních prohlídkách, každodennlm oJetřenl, p~ípravě na
zianl e letní provoz a v rámci revizi vyhrazeného technického
zei"1zenL

~ Kontrolní prohlídka PK Z6-HI 8e provádí u podvozku
a krbu PK 26-H. Zahrnuje kontrolu:

- upevněni k tažnému automobilu,
- správné funkce ruční brzdy,
- huit~ní pneumatik. P~e~ři se tlak u viech kol včetn~

rezervy tlakoměru pomocí hustícího ventilu (předepsaný tlak
je 200 kPa),

- áplnost a čistoty odrazov9ch skel,
- upevn!ní při&luienstv1 podvozku 8 krbu PK 26-H.
Všechny k~ldlaté matice dežákú, vlkových oeoub6 apod.

musl být dot.ženy a vý.uvné části zajišt~ny pojistnými ko-
liky.

~ Každodennl ošetřeni MK 26-H zahenuje tyto Úkony,
a) u podvozku PK 26-H
- kontrolu funkční činnosti ruční brzdy,
- kontrolu stavu 8 povrchu pneumatik (hloubka drážky

eeénu sml být minim6ln~ 1 mm), jejich huitěníl odstran!ní
~edmětů z dcsénu běhounu ft dotačenl matic kol,

- kontrolu 6plnostI, upevn!nl a neporuienostl viech
unkčolch části podvozku,

- kontrolu 6plnoeti a čIstoty odrazových skel,
- očIitěn1 podvozkuJ

- odstraněni závad vzniklých při provozu:



ny,
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b) u krbu rK 26-H
_ oči§t~ni krbu vn~ i zevnitřl Od$tr8n~ni 58Z1 z komínu,

kontrolu t~snosti potrubí a ventllO palivové soustavy,
vn~j~f oči§t~ni hořáku od s8zi 8 spal!n,
vyči§t~ni otvorů trysek hořáku pomoci čisticí jehly,
kontrolu bezpečné funkce pojistného ventilu tIskové

nádoby (4) n.d1ehčenlm jeho kuželky,
kontrolu správné funkce pojistn1ch ventil~ u všech

kotlÍJ,
_ od$tr8n~ni závad vzniklých p~i provozU;
c) u ostatního příslušenství
• umyti á vyči~těni všech předm~tň ft jejich uloIoni na

určené mista,
_ doplněni spotřebního m8teriálu~
~ Př1prava PK 26-H na zimní 8 letní proVOZ zahrnuje:
_ kontrolu všech úkon6 prováděných při každodenním

o5etřen1,
_ promazáni podle mazacího plánu.
Dále zahrnuje:
s) u podvozku PK 26-H
_ sejmuti pneumatik, nat~eni ráfkú syntetickou barvou,

naklouxkováni pláštO zevnitf, nat~eni povrchů pneumatik
ochr8nn~m nátérem na pryž (jednou za 2 roky),

_ přezkou~en1 funkce ruční brzdy. podle potřeby se se~i-
di brzdová lanka,

_ kontrolu vysouváni zadních podp~r a úplnost pojistn9ch
koliků~ oeformované podpěry se vyrovnajl, koliky se doplnil

_ vyklepáni deformovanych mi st skřiňky na nářadí a blat-
níků dřev~nou paličkou 8 obnovení nátéru;

b) u krbu PK 26-H
_ vytřeni kotl~ a záložních nádob n8 vodu do sucha,

pootevření vík a jejich podloženi dřev~n~mí špaliky,
_ prohlédnuti kotlů, nejsou-li poškozeny nebo popraská-

_ vypuštěni vzduchu a paliva z tIskové nádoby palivové
soustavy a její odkaleni,

_ rozebráni čističe paliva, jeho vyči$t~ni a složeni.

_ 15 -

čtsti se tlaKoyt- vzduchem nebo čisticím benzinem (provádět
pti ~1pravé na zimní provoz)~

_ kontrolu t~sn~ni vlka na nalévacim hrdla tiskové ná-
doby a husttciho ventilu. vadné t~sn~ni se vyměni,

_ vyjmuti palivového hořáku z krbu. Po \~8roubovánl
leetihranné zátky u trubice s tryskami se poklepem uvolni
.paliny 8 vysypou se. Trubice se pro foukne tISKovým vzdu-
ch•• a propláchne naftou. Trysky se vy~roubuji a vyčisti,
vadné těsněni pod tryskami se vym!n1,

_ n8hu§t~nf tlaku ZOO kpa do tlaková nádoby, kontrolu
tlsnosti spoj~ a 6činnosti ventilO (uzavlrac{ch"s bezpečnost-
nléh) ,

_ spu§t~nl palivového ho~áku a pfezkou!eni jeho čin-
nosti lOminutovým provozem.

~ Revize vvhrazeného technického zaflzen1 u PK 26-H
zahrnuje:

«) u PK 26-H v provozu
- vnějil proh11dku tl.kové nádoby palivové soust.vy

a funkční zkoulku pojistného ventilu odfouknutim (jednou Z8
rok),

- vnitřní revizi - zkou§ku t~snosti (jednou Z8 3 roky),
- tIskovou zkouiku vodnim tlakem u tIskové nádoby pali-

vové &oustavy (jednou za 5 let);
b) u uložené PK 26-H
- vnějil prohlldku a tl.kovou zkouiku tl.kové nádoby

palivové soustavy a funkční zkoušku pojistného ventilu
odfouknut1m (p~ed uložením 8 při" vyjmuti z uloženi za účelem
uvedeni do provozu).
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Ob~~2. Mazací plán podvozku PK 26-H
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6. ostatní údaje

7. rokticko-technická d.t. PK Z6-H

12 kg
10 kg

14 kg
4 1

2100 mm

2438 mm
1565 mm
560 kg
500 kg

1080 kg
3,7 m2
5,5 m2

50 kmlh
200 kP.

50 až 150 denn1ch
dávek

30 až 45 minut

_ Zl -

~ PK 26-H je určeno k pflpr.v! .tr.YY o jejlmu pf1-
sunu jednotkám:.

Vý~ka kuchyn~ s komínem
061k. kuchyn!
~Ifko kuchyn!
Hmotnost základniho pf1s1u!enstv1 soupravy
Hmotnost ostatních části soupravy
Celková hmotnost soupravy
Plocha pro uloženi základního p~1s1ušen8tv1
Plocha pro uloženi soupravy
Maximáln1 rychlost
Tlak v pneumatikách podvozku
Kapacita

Bod varu se dosáhne za
Hodinová spotřeba paliva:
- m!kké dfevo
- tvrdé dřevo
- hn!dé uhli
- nafta

40 ~robn1 čl.Io
~rdbn1 ~181o PK 26-H je vyraženo u zév~8ného oka

1, ok-o)"i u v'kováho šroubu. V6robni čísla~OZkUl u kot u n8. ~ r
j.ou tél vyrafena na víkách kotlů.

41 Evidenční záznamy
Na "soupravu PK 26-H se vede záznamník. Vyhrazen~m

'technickým tařizenim PK 26-H je tIsková nádoba palivové
.ou8tavy. vede se n8 ni revizní kniha, která je součésti

'PK 26-H 8 nesmí být zaměňována $ jinými PK Z6-H, ani do ni
ne••6jt být zapisovány jiné oda je, než ty, které provádí

.revlznl technik.
~ Úoravv PK 26-H
Kromi drobných změn provéd~ných OZTT nejsou povoleny

zásahy d~ konstrukce kuchyně.
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motor-ovA nafta, benzin, pe-
trolej
40 1 (plni se jen 22 1)

100 a1 300 kPa
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, _ .pultln~ paliVOvý hořák ••it pod stálým dohledem

*;4Iosluhy•'>: - _ pf1 kontrole hofl-eni nedávat obličej proti otvoru

>topen Utě._ vychází-li z trysek bllá párat ihned zastavit pf1vod
p.liva • v uZ8vfených pro8torách zabezpečit v~tránlJ

_ dodržovat ostatní p~avidla požární bezpečnosti jako
pfl •• n-ipulaCia pohonnými hmotami u motorových vozidel,

_ zabránit 6niku ropných látek do půdy (k zachycováni
odkopávajiciho paliva vyu1ivat popalnik nebo jiné vhodné
nádobY);

b) U kotlů
_ kontrolovat průchodnost pojistného ventilu,
_ vadnou ventilovou pružinu pojistného ventilu vyméňo-

vat pouze za předepsanou,
_ při p~lprav~stravy must být kotel nejm'n~do poloviny

.napln~n stravou nebo vodou,
_ vlko kotle otevírat až po snížen! tlaku páry povyta-

lenlm kuželky pojistného ventilu pomocí p~ipojeného řet1zku;
c) u tlakové nádoby
_ tIskovou nádobu používat jen v souladu se stanovený$i

provozn1mi podmlnkami,
- ve stanovených termínech zabezpečit proveden S revize.

mm
20,5 kg

75 1

320 mm
x 320 mm

3 kg
20 1

ku.)
160 mlO

x 490 mm
8 kg

20 1

450

190

1830 m.
670 •••

1180 ••••
1680 ••••

215 kg
170 až 175 mm

6QO ••••

450 x 490

k PK 26-H

_ hlllOtnost

...objem
Kastrol z nerez oceli 8 poklici k PK (v soupravé 1
_ výika
- šiřk.
... hmotnost
_ objem

_ 22 -

_ obje ••tl.kové nádoby
...provozní tlak palivového hořáku
Jednoplá~tový kotel z nerez oceli
na 751 (v soupravě-3 ks)
_ vý~ka
- Ufka
... hlllOtnost
_ objem
Záložni nádoba na vodu (v souprav! 4 ks)
_ vý~ka
- iHka

Krb PK 26-H
_ ~5ka krbu 5 komínem

vý!ka krbu bez kom1nu
- Uřk.
_ délko
_ hmotnost
.•. prl'1I8~r komínU
Palivová soustava
... palivo

8. Bezpečnostní opatřeni ~~i provozu PK 26-H
~ Při provozu PK 26-H je tfeba dodržovat tato bezpeč-

nostnl opatřeni:
8) u palivové soustavy_ používat pouze předepsané palivo, tj. motor-ovoU naftu.

benz~innebo petrolej ....při doplňováni paliva nekouřit a nemanipulovat
5 otevfeným ohn~mJ

···~F·
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obr. 3~ Krb PK 26-H na podvozkU se základnim p~islu5enstvim

Obr. 4. Krb PK 26-H na podvozku se základním pfislu5enstvtm
při připravě stravy 08 míatě

_ 25 -

Obr. 5. Krb PK 26-H (pohled zezadu)

Obr. 6. Podvozek PK 26-H
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Obr~ 7. PF1s1u~enstvt k př1pravé atrevy 8 ostatn1
p~1.1u~en.tvl PK Z6-H

NÁRODNi OBRANY

Příloha 4/2

Polní kuchyně 60

(PK 60)

PRAHA 1985
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