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پیش بینی پارامترھای طراحی و تجھیز آشپزخانھ

برآوردھایی که در بھره برداری از آشپزخانه ھتل ضروری است

 
 لیال ملک

برای شروع ھر کاری باید طرح و برنامه ای داشت تا در آن موفق بود. ارايه طرح و برآورد صحیح مانند نقشه راه عالوه بر ترسیم چشم اندازی کامل از مسیر پیشرو، از اتالف وقت،
انرژی و از ھمه مھم تر اتالف سرمایه می کاھد.  ھمواره طراحی درست و متناسب تاسیسات و تجھیزات تھیه و توزیع غذای گرم و سرد در مجتمع ھای بزرگ خدماتی ھم چون

 
ھتل ھا و رستوران ھا یکی از دغدغه ھای کارفرمایان و مھندسان مشاور و مھم ترین نگرانی سرمایه گذاران برای بھینه سازی سرمایه و کاھش ھزینه ھای عملیاتی است.

این جایگاه و اھمیت، لزوم پیش بینی و برآوردھای دقیق به منظور طراحی و تجھیز بھینه این بخش عملیاتی ھتل را صدچندان می کند و در این میان بخش تولید غذا (آشپزخانه) از
اولویت برخوردارست؛ زیرا این بخش غالب مسئولیت طراحی، آماده سازی و مدیریت ھزینه ھای تمام غذاھایی را که در رستوران ھتل سرو می شود عھده دار است و از ھمه

 
مھم تر این که خدمات این قسمت به طور مستقیم مورد قضاوت و داوری میھمانان ورودی و خروجی قرار خواھد گرفت و درجلب و جذب آن ھا مھم ترين نقش را ایفا خواھد کرد.

 
در این گزارش الزامات و پارامترھای طراحی و تجھیز بھینه آشپزخانه ھای صنعتی را از کارشناسان جویا شویم. 

 
اطالعات ارايه شده ماحصل گفتگوھای نشریه با این کارشناسان است:

 
 مھندس فرشاد سرایی

 
ريیس ھیئت مدیره و مدیر امور مھندسی - شرکت مھندسی پتروپاالمحور

 
 لزوم یک طرح بھینه  

دستیابی به یک طرح بھینه مستلزم ھمکاری و ھمفکری مھندس طراح تاسیسات مکانیکی، مھندس طراح معماری و شرکت تولیدکننده تجھیزات آشپزخانه است و حتی توصیه
می شود در صورت امکان با برگزاری جلسات فنی از نظرات مصرف کنندگان نھایی که سرآشپزھای با تجربه و کارآزموده ھستند نیز بھره گرفته شود. ھم چنین مراجعه و استفاده از

 
کتب مرجع طراحی در این خصوص بسیار موثر خواھد بود که معتبرترین و بھترین آن ھا مربوط به انجمن گاز ایاالت متحده آمریکا

 
 (American  Gan Assiciassion)  است.

بسیاری از شرکت ھای معتبر سازنده تجھیزات آشپزخانه با اصول علمی طراحی آشپزخانه ھای صنعتی آشنا بوده و خود ارايه دھنده خدمات طراحی و مھندسی در این زمینه

 
ھستند که بھره گیری از خدمات مشاوره چنین شرکت ھایی به دلیل دارا بودن تجربه ھای متعدد نه تنھا خالی از اشکال است بلکه توصیه می شود. 

 
  اولین قدم در محاسبه ظرفیت تجھیزات

ظرفیت یک آشپزخانه صنعتی به تعداد نفراتی اطالق می شود که در ھر شیفت کاری می بایست برای آنھا غذا تھیه شود. برآورد این تعداد نفرات، اولین قدم در محاسبه ظرفیت

 
تجھیزات یک آشپزخانه صنعتی و مساحت مورد نیاز جھت احداث آن است.

از آنجا که انتخاب  نوع و ظرفیت تجھیزات نگھداری، آماده سازی و طبخ غذا در یک رستوران صنعتی بستگی کامل به نوع غذاھای قابل طبخ در رستوران دارد (مثال در آشپزی
ایرانی نیاز به تجھیزات آبکشی و دمکنی برنج داریم حال آنکه در مورد غذاھای اروپایی نیازی به تجھیزات نیست) ازا ین رو شناخت دقیق از نوع کاربری یک آشپزخانه صنعتی
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براساس نیازھای کارفرمای پروژه گام نخست در طراحی آشپزخانه است. 

مبنای طراحی در آشپزخانه ھای صنعتی مجموعه ای از پارامترھا و برآوردھا را شامل می شود که کاربری آشپزخانه از نظر تولید غذای گرم ، سرد یا توزیع غذای از پیش تعیین
شده، نوع غذای تولیدی (ایرانی، خارجی، رژیمی و ... )، تعداد نفرات استفاده کننده از غذا در یک شیفت کاری آشپزخانه، مدت زمان قابل قبول جھت پخت و سرو غذا، گردش کار

منطقی در آشپزخانه و نیز جلوگیری و تداخل فعالیت ھا با یکدیگر، تعیین محل مناسب جھت ورود و تخلیه مواد اولیه و نیز دسته بندی مواد اولیه از لحاظ شرایط نگھداری و تاریخ

 
مصرف از جمله آنھاست. 

 
 الزامات طراحی در آشپزخانه صنعتی چیست؟

رعایت گردش کار پیوسته از مرحله ورود مواد اولیه تا مرحله شستشوی ظروف کثیف و تخلیه زباله می بایست در طراحی چیدمان یک آشپزخانه صنعتی و سلف سرویس مرتبط با

 
آن مد نظر قرار گیرد.

 
مساحت یک آشپزخانه صنعتی می بایست حداقل 10 متر مربع به ازاء ھر نفر از کارکنان شاغل در یک شیفت کاری باشد.

 
ارتفاع مناسب قرارگیری سطح اجاق گازھا نسبت به سطح تمام شده کف آشپزخانه 92 سانتیمتر است.

 
پریزھای برق می بایست حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتر باالتر از کف آشپزخانه نصب شود.

 
کلیه سوئیچ ھا، کلیدھا و ترموستات می بایست در محل و ارتفاعی نصب شوند که کاربر بتواند با یک دست خود آنھا را راه اندازی کند.

 
فاصله ھیچ نقطه ای از آشپزخانه تا در خروج نمی بایست بیش از 20 متر باشد در غیر این صورت می بایست دو در خروج یا بیشتر برای آشپزخانه در نظر گرفته شود.

 
حداقل عرض مسیرھای تردد بین تجھیزات آشپزخانه 100 سانتی متر است.

 
حداقل ارتفاع سرگیری در مسیرھای تردد بین تجھیزات آشپزخانه 210 سانتی متر است.

 
ارتفاع سقف کاذب در آشپزخانه صنعتی در صورت نصب نمی بایست کمتر از 240 سانتیمتر باالتر از کف تمام شده آشپزخانه باشد.

 
استفاده از سقف کاذب ھای متشکل از بلوک ھای آکوستیک (محتوی پشم شیشه یا پشم سنگ) در باالی محوطه ھای آماده سازی، پخت و سرو غذا مجاز نیست.

 
رنگ مصالح مورد استفاده در کف سازی و دیوارھای آشپزخانه می بایست روشن باشد تا ھر گونه آلودگی و کثیفی را نشان دھد.

 
طراحی معماری آشپزخانه صنعتی می بایست حتی المقدور به صورتی باشد که امکان استفاده از نور طبیعی را فراھم آورد.

 
آشپزخانه صنعتی می بایست حتمأ مجھز به سیستم روشنایی اضطراری اتوماتیک باشد.

کلیه درب ھای ورود و خروج و مناطق دارای ریسک باال نظیر فضاھای مجاور سکوھای پخت، اختالف سطوح، پله ھا و ... میبایست با روشنایی اضطراری اتوماتیک پوشش داده

 
شوند.

 
شبکه جمع آوری فاضالب می بایست کلیه مبادی آب ریز و ھمچنین کانال ھا و کفشوی ھای جمع آوری آبھای سطح آشپزخانه را بطور کامل پوشش دھد.

 
شیب بندی کف آشپزخانه به سمت کانال ھا و کف شوی ھای جمع آوری فاضالب می بایست به گونه ای باشد که در ھیچ قسمت از کف آشپزخانه آب جمع نشود.

در مجاورت فضای آشپزخانه صنعتی و پیش از در ورودی کارکنان می بایست یک فضای مجزا در نظر گرفته شود تا کارکنان پیش از ورود به آشپزخانه در آنجا استحمام کرده و
لباس ھای خود را تعویض کنند. این فضا می بایست به تعداد الزم دوش، توالت، دستشویی و کمد شخصی جھت نگھداری لباس و لوازم شخصی کارکنان در نظر گرفته شود.

 
فضای رختکن خانم ھا و آقایان می بایست مجزا از یکدیگر باشد.

اگر تعداد کارکنان شاغل در ھر شیفت کاری آشپزخانه کمتر از 10 نفر باشد می توان از سرویس بھداشتی مشترک برای خانم ھا و آقایان استفاده کرد اما اگر تعداد کارکنان بیش

 
از 10 نفر باشد می بایست حتما از سرویس بھداشتی مجزا برای خانم ھا و آقایان در نظر گرفته شود.

فضای رختکن و سرویس ھای بھداشتی کارکنان می بایست به واسطه یک فضای ایزوله واسطه (Airlock) مجھز به درب ھای خود بسته شو (Self closing doors) به فضای

 
آشپزخانه ھا متصل شود.

 
نصب پرده ھوا بر روی درھای ورود و خروج آشپزخانه ضروری است.

سرمایش فضای داخل آشپزخانه ھای صنعتی معموال با ھواساز انجام می شود. در مناطق گرم و خشک می توان از زنت یا کولرھای آبی و ھمچنین از کولرھای گازی اسپلیت برای

 
سرمایش اتاق ھای اداری مرتبط با آشپزخانه استفاده کرد.

معموال آشپزخانه ھای صنعتی نیاز به سیستم گرمایش ندارند اما در صورت لزوم (مناطق سردسیر) می توان از پانل ھای تشعشعی گرماتاب سقفی، ھواساز یا یونیت ھیتر برای
این منظور استفاده کرد.
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 مھندس رضا ُبـسحاق چغازالی

 
مدیر عامل شرکت صنعتی و تجھیزاتی طبخ شمیم

 
 مراحل طراحی آشپزخانه 

واحد طراحی و مھندسی شرکت ھای تولید کننده تجھیزات آشپزخانه قبل از ھر چیز نوع آشپزخانه از نظر پخت غذای ایرانی، فرنگی، ظرفیت پخت، مقدار فضای مورد نیاز، میزان
ھزینه تخصص یافته برای پروژه ھا و ... را مدنظر قرار داده و سعی می کنند که تمامی شرایط موجود و موارد مورد نیاز را با سلیقه مشتریان و مطابق با استاندارد آشپزخانه تطبیق

 
داده و بھترین پیشنھادھا را به آنھا ارائه کنند.

 
طراحی آشپزخانه در چھار مرحله انجام می پذیرد:

 
الف: آماده کردن طرحی شامل تمام فضاھای اصلی مورد نیاز

 
ب: تخصیص فضاھا طبق مطالب اشاره شده در فوق

 
ج: تعیین حداقل و حداکثر تعداد کارکنان الزم برای ھر قسمت

 
د: مشخص کردن تجھیزات و لوازم الزم برای ھر قسمت

 
 آیتم ھای الزم جھت راه اندازی آشپزخانه صنعتی رستوران ھا در ھتل 

 
اما جھت راه اندازی آشپزخانه صنعتی رستوران ھتل چند مسئله وجود دارد که به عنوان آیتم ھای اصلی می توان به آنھا اشاره کرد:

1- ھتل مربوطه چند ستاره است؟ ھتل ھا از نظر کیفی به چند دسته عمده تقسیم می شوند که در زبان عام از آنھا به تعداد ستاره تعبیر می شود. به طور مثال معموالً در یک

 
ھتل 5 ستاره حداقل می بایست حداقل 5 آشپزخانه و رستوران داشته باشد.

2- ظرفیت پخت غذا: تعداد اتاق ھای ھتل و ظرفیت پذیرش مشتری در تعداد غذای طبخ شده تاثیر خواھد گذاشت و متقابالً در انتخاب تعداد و ظرفیت و ھمچنین مدل دستگاه ھا،

 
تجھیزات و ماشین آالت مورد مصرف در آشپزخانه تاثیر خواھد گذاشت.

3- نوع غذایی که می بایست در رستوران ھتل سرو شود: البته این آیتم را می توان از تعداد ستاره ھتل پاسخ داد اما منظور محل، منطقه و ھمچنین نوع مشتریان محلی یا غیر

 
محلی ھتل است که در نوع غذا اثر خواھند داشت، این که غذاھای شرقی طبخ شود یا غذاھای عربی، فرنگی یا سنتی . . . 

 
4- طراحی سیستم تھویه در آشپزخانه ھتل (تزریق ھوای پاک به داخل آشپزخانه و استخراج بو و دود و ھوای آلوده به خارج از آن)

 
5- طراحی سیستم تاسیسات مکانیکی و برقی (آب سرد و گرم، محل استقرار کلیدھا و پریزھای تک فاز و سه فاز و . . .)

 
6- طراحی سیستم فاضالب (کانال ھای آبرو، حوضچه چربی گیر و . . .)

 
7- پیش بینی سیستم امنیتی و اعالم و اطفای حریق (استفاده از سنسورھای دود و گاز و شیرھای آتش نشانی در محل ھای مناسب در داخل آشپزخانه)

 
8- طراحی چیدمان تجھیزات به صورت پیوسته (برای افزایش بازده بھتر است مسیرھای بین آشپزخانه، تحویل غذا و رستوران تا حد امکان کوتاه در نظر گرفته شود. )

 
  بخش بندی، اصل مھمی که در طراحی و تجھیز آشپزخانه باید از آن آگاه بود

 
به منظور برآورد تجھیز آشپزخانه  پیش از ھر چیز می بایست از بخش بندی این واحد تولیدی و خدماتی غذا به عنوان یک مبنا و اصل مطلع بود.

 
بخش ھای داخل آشپزخانه را می توان به قسمت ھای زیر تقسیم کرد:

 
1- ناحیه  پخت و پز : که دارای پالن آزاد است تا پیش خدمت ھا و آشپزھا به راحتی بتوانند در فضا حرکت کرده و امر مربوط به خود را به راحتی انجام دھند.

 
2- ناحیه تجھیزات: مکانی است برای قرار دادن تجھیزات نظیر سرخ کن، کباب پز و …

 
3- ناحیه آماده سازی: که دارای پالن آزاد جھت آماده سازی غذا برای سرو مشتری است که این مکان میتواند به صورت اتاقکی در مجاورت ناحیه ی پخت و پز ھم باشد

 
4- ناحیه شست و شو: که باید فضای کافی برای جمع آوری و شستشو و خشک کردن و طبقه بندی ظروف را داشته باشد

5- ناحیه مربوط به کارکنان : مانند رختکن و استراحت کارکنان سرویس بھداشتی مستقل از محیط آشپزخانه که اتاق غذاخوری کارکنان معموال با صندلی ھای کوچک است در

 
رستوران ھتل ھای بزرگ، اتاقی مخصوص جھت استراحت سر آشپز با حمام مخصوص وی در نظر گرفته می شود.

 
6- ناحیه انبار مواد غذایی: که خود به بخش نگھداری مواد خشک و منجمد و… تقسیم می شود. 



8/27/2017 پیش بینی پارامترھای طراحی و تجھیز آشپزخانھ

http://hotelmagazine.ir/print/3622 4/4

 
 تجھیزات از چه قرار است؟

 
بر مبنای این بخش بندی، اصوالً تجھیزات آشپزخانه ھای صنعتی به بخش ھای ذیل تقسیم می شوند:

 
1- تجھیزات پخت غذا

 
2- تجھیزات سلف سرویس

 
3- تجھیزات سرو غذا

 
4- تجھیزات تھویه آشپزخانه صنعتی

 
5- تجھیزات انبار آشپزخانه صنعتی

 
6- تجھیزات آماده سازی

 
7- یخچال ھای صنعتی

 
8- تجھیزات برودتی صنعتی

 
9- تجھیزات توزیع نوشیدنی

 
10- تجھیزات طبخ و توزیع فست فود( غذای سریع)

 
 اما برآوردھای تجھیز چیست؟

در تجھیز آشپزخانه صنعتی و برآورد ھزینه ھای آن می توان نظرات مختلفی داد، مثالً در خرید تجھیزات آشپزخانه می توان با صرف ھزینه متناسب و مشاوره گرفتن از شرکت ھای با
سابقه و فعال در زمینه تجھیـز آشپزخانـه صنعتی از تجھیـزات درجـه یـک و مرغـوب استفـاده کرد و یـا برای کم کردن ھزینه ھـای اولیـه از تجھیـزاتی بـا قیمـت و کیفیـت پائیـن بھره

 
برد، اما بایـد توجـه کرد که با خرید تجھیزات مرغوب با وجود ھزینه اولیه باالتر با جلوگیری از ھزینه ھای تعمیر، سرویس و نگھداری در دراز مدت مقرون به صرفه است.

عالوه براین، با استفاده از تجھیزات و ماشین آالت تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک نیز می توان از نیروی انسانی کمتر استفاده کرد و این خود موجب صرفه جویی در وقت و ھزینه ھای

 
جاری خواھد بود.


