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Temat: FARMA WERTYKALNA 
Problem: Rozwiązanie zadania projektowego poprzedza faza badawcza polegająca na sformułowaniu 
pytań  i problemów  oraz zbadaniu możliwości ich  rozwiązania w trakcie procesu projektowania 
eksperymentalnego zespołu hybrydowego pod nazwą Farma Wertykalna. 
 
Sytuacja: 
Pionowa farma daje  praktyczne rozwiązanie dla przyszłej produkcji żywności ze względu na  możliwość 
zlokalizowania budynku w bezpośrednim sąsiedztwie  dystrybutorów i nabywców produktów. Zważywszy, że 
żywność, którą spożywa  przeciętny Wrocławianin  przebywa drogę około 500 km daje to możliwość 
zaoszczędzenia paliwa na jej dowóz. 
Lokalizowanie farmy w Śródmieściu – przy ulicy Rychtalskiej , daje szansę  obsłużenia największej liczby 
osób, w samym sercu centrum miasta. 
Powierzchnia działki około 2,0 – 3,0 ha. 
Liczba miejsc postojowych powinna gwarantować możliwość parkowania pracowników w garażu 
wbudowanym i na terenie  . Dla interesantów należy przewidzieć 300 miejsc postojowych. Obowiązują 2 
wjazdy na teren działki. 
Przewiduje się że maksymalna wysokość budynku nie przekroczy 105 m ( 25 kondygnacji). 
 
Charakter produkcji: kolektywna   jednostka organizacyjna przeznaczona dla obsługi mieszkańców 
przewidziano produkcję dla około 100 tys. mieszkańców. 
Opis procesu technologicznego:  

Cienkowarstwowe Kultury Przepływowe 
Uprawa aeroponiczna (aeroponic culture lub aeroponic system) zaliczana jest do upraw bezglebowych 
(soilless culture).Znajduje się w grupie upraw hydroponicznych, razem z hydroponiką stagnującą i NFT 
(nutrient film technique), w których nie są stosowane żadne podłoża. Jeżeli jednak zdefiniuje się, iż 
„podłoże jest to środowisko wzrostu korzeni”, to można uznać, że w uprawie aeroponicznej podłożem jest 
powietrze1. 

Głównym założeniem tej technologii pod nazwą Cienkowarstwe Kultury Przepływowe — NFT (Nutrient 
Film Technique) jest umożliwienie roślinom rozwoju systemu korzeniowego w cienkiej warstwie pożywki 
przepływającej w obiegu zamkniętym (rys. 1). Pożywka po przepłynięciu przez powierzchnię uprawną 
wraca grawitacyjnie do zbiornika. Wysokość słupa wody w zbiorniku utrzymywana jest na stałym 
poziomie regulowanym zaworem pływakowym. Tak więc, wpływająca czysta woda rozcieńcza pożywkę 
w zbiorniku. Pożywkę tłoczy pompa, która pobiera ją ze zbiornika i kieruje na filtry. W zależności od 
potrzeb i zagrożenia patogenami, jest to zespół filtrów piaskowych lub dodatkowo urządzenie do 
dezynfekcji promieniami UV. Po przejściu przez filtry pożywka trafia do miksera nawozowego, który 
koryguje pH i doprowadza do zadanego EC. System ten pracuje 24 godziny na dobę, dlatego urządzenia 
te muszą być niezawodne2.  

 
 

Rys. 1. Schemat uprawy NFT 

                                                           
1 file:///C:/Users/BW/Desktop/33%20REFERAT%20Komosa.pdf 
2 http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2450 



Systemy uprawowe 

W NFT podstawowym elementem są rynny, w których uprawia się rośliny. Mogą to być odpowiednio 
ukształtowane całe powierzchnie (przypominające arkusze blachy falistej) lub pojedyncze kanały — rynny. 
Dla wymuszenia swobodnego przepływu pożywki rynny muszą być ustawione ze spadkiem 1–2%. Pożywka 
podawana jest do rynien przez cienkie rurki o średnicy 4–6 mm lub otwory nawiercone bezpośrednio 
w kolektorach (fot. 2). W zależności od przyjętego rozwiązania, wydatek pożywki dla pojedynczej rynny 
wynosi od jednego do kilku litrów na minutę. 

                     

 
Fot. 2. Kolektor zasilający rynnę uprawową.               Fot. 3. Przez dno doniczki umieszczonej w rynnie  
       przerastają korzenie roślin                                                                                             

W zależności od rozwiązania technicznego, pojemniki z roślinami stawia się bezpośrednio na dnie rynien lub 
umieszcza kilka milimetrów nad nim. Pojemniki, w które wysiewa się nasiona lub sadzi rośliny, muszą być 
tak skonstruowane, aby swobodnie przerastające przez nie korzenie mogły rozwijać się w przepływającej 
pożywce (fot. 3).  

Uprawa w pojedynczych rynnach daje możliwości lepszego wykorzystania powierzchni uprawnej poprzez 
modyfikowanie odległości między rzędami roślin. Kiedy rośliny są jeszcze małe, rynny umieszcza się obok 
siebie, gdy rośliny się rozrastają, rynny można rozsunąć (fot. 4 a i b). Również można rynny sytuować w 
układzie pionowym ( fot. 5). 

                      
Fot. 4. Uprawa sałaty w systemie NFT, w pojedynczych rynnach zsuniętych na początku wzrostu roślin a - z 
lewej) i rozsuwanych w miarę ich wzrostu b - z prawej) 



 

Fot.5 Aquaponiczna produkcja w systemie pionowym 

Skład pożywki  

W literaturze można spotkać różne zalecenia dotyczące składu pożywek nawozowych dla NFT. Różnice te 
spowodowane są bardzo wysoką tolerancją wobec składu pożywki roślin uprawianych w cienkowarstwowych 
kulturach przepływowych. Badania przeprowadzone na pomidorach wykazały, że przy stężeniach azotu 
w pożywce w zakresie od 10 mg/dm3 do 320 mg/dm3 nie zaobserwowano różnic we wzroście i plonowaniu 
roślin. Dla fosforu był to zakres 5–200 mg/dm3, a potasu 20–375 mg/dm3.  
Kluczową rolę gra tu nie stężenie składników, ale prawidłowa proporcja pomiędzy nimi. W praktyce, dla 
uniknięcia ryzyka spadku stężeń składników poniżej wartości deficytowych, bezpieczniej jest wykorzystywać 
wyższe stężenie pożywki. Należy przygotować ją z nawozów najlepszej jakości. Technologia NFT pozwala 
uprawiać rośliny nawet przy skrajnie niskim stężeniu składników mineralnych w pożywce. Pozwoliło to, 
między innymi, na wykorzystanie technologii NFT do oczyszczania z nadmiaru azotu wody w stawach 
rybnych  (w technologii okreslanej jako aquaponika). Kiedy ryby hodowane są w małej ilości wody, znacznie 
wzrasta w wodzie zawartość jonów amonowych (odchody). Woda ze zbiornika, w którym hodowane są ryby, 
przepompowywana jest przez filtr do zbiornika, gdzie zachodzi proces nitryfikacji polegający na biologicznym 
utlenieniu jonów amonowych do azotanowych (dzięki bakteriom z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter). 
Następnie woda przepompowywana jest do systemu NFT, gdzie — dzięki pobieraniu składników 
mineralnych przez rośliny — obniżany jest poziom zasolenia, a zwłaszcza zawartość azotu. Na końcu woda 
trafia z powrotem do zbiornika z rybami (rys. 5). 

 
Rys.6 Schemat systemu aquaponika (trzy w jednym: ryby, bakterie, rośliny) 

Uprawa aeroponiczna stwarza dalsze możliwości wzrostu plonów przy optymalnej ich jakości i nie 
zanieczyszczaniu środowiska. Jest to najbardziej zaawansowana naukowo i technicznie metoda uprawy 



roślin. Uprawa aeroponiczna nie wymagająca żadnych podłoży, przy istotnie mniejszym zużyciu wody i 
składników pokarmowych, stanowi przyszłościową metodę uprawy roślin ogrodniczych w praktyce. 

 
 
Urządzenia i instalacje: 
   Każda kondygnacja produkcyjna jest wyposażona w: klimatyzację  mechaniczną , system zasilania w 
wodę kultywacyjną , wentylatory sufitowe, podłogowy system oczyszczania powietrza, sterylizator wody 
kultywacyjnej , instalacja wody z recyrkulacja, lampy oświetlające rośliny, instalacja nawiewu CO2, kamery 
monitorujące. 
 

              Fot.7 Sterylizator  
 

Fot.8 Maszyna do czyszczenia kanałów kultywacyjnych 
   
Struktura zatrudnienia w strefie produkcyjnej, pomieszczenia szatniowe  :  
W zespole  zatrudnionych jest ok. 150 osób w produkcji (2 zmiany) i ok.50 w administracji (1 zmiana) . W 
administracji   pracują głównie kobiety i praca ta ma charakter biurowy (okrycia przechowywane są w 
pokojach, na wieszakach).  
Personel produkcyjny  to mężczyźni i kobiety po 50 %, wymagane są szatnie przepustowe dla 150 osób(2 
zmiany) (clean-room).  
Liczba osób użytkujących pozostałe zespoły funkcjonalne  została  określona w programie 
powierzchniowym.  

 



 
Rys.9 Pomieszczenia socjalne, dyspozytornia, pakownia, przeładownia, wysyłka 
 

 
Fot.10 Ubiór pracownika w pomieszczeniu farmy. 
 
 
 
 
STREFY FUNKCJONALNE W FARMIE WERTYKALNEJ 
 
A/ Strefa produkcyjno-badawcza - Farma wertykalna: 
- Powierzchnia  uprawy hydroponicznej 
- Funkcje uzupełniające - laboratoria badawcze, uprawa eksperymentalna 
- Instalacje obsługujące - gromadzenie energii / fotowoltaika, gospodarkę odpadami, wentylację, obieg 
 wody 
- Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe 
- Administracja - biura, pomieszczenia socjalne , kuchnia, recepcja 
- Pakowanie i dystrybucja – pomieszczenia przetwarzania, przestrzeń przeładunkowa, powierzchnie 

magazynowe - przechowywanie upraw 
B/ Strefa biurowo-mieszkalna : 
- Powierzchnie mieszkalne  - hostel, apartamenty 
- Powierzchnia biurowa do wynajęcia   
C/ Strefa   wejściowo - usługowa:  
- Powierzchnia handlowa – pasaż handlowy – sklepy , hala targowa 
- Funkcje społeczne w budynku – sale edukacyjne, taras widokowy, 

Powierzchnie wystawowe 
- Plac publiczny / Przestrzeń zgromadzeń 
D/ Strefa techniczno-pomocniczej 

 
 



PROGRAM POWIERZCHNIOWY 
STREFA WEJŚCIOWA I USŁUGOWA (PUBLICZNA) m2 

1 Hol wejściowy z  recepcją i informacją  300 

2 Galeria Wystawowa 900 

3 Sala wykładowa  na 150 miejsc 180 

4 Sale seminaryjne- 4 sale na 30 miejsc  160 

5 Sala konferencyjna na 60 osób 80 

6 Kawiarnia i restauracja przemysłowa ( 70 miejsc) 150 

7 Hala targowa - pasaż handlowy z zapleczem dla personelu ( szatnie, umywalnie , toalety 
dla 30 pracowników ) 

1000 

 Pomieszczenie ochrony z zapleczem szatniowym na 10 pracowników 50  

 Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe 200 

 Toalety ogólnodostępne  Wg norm 

 Parking podziemny/naziemny  na 300 miejsc postojowych 7500 

Sumaryczna powierzchnia  strefy wejściowej         2 720  
+ 7500 

(parking) 

STREFA PRODUKCYJNO-BADAWCZA FARMY WERTYKALNEJ:  

1 Powierzchnia  uprawy hydroponicznej ( 70 osób) 10 000 

2 Hodowla ryb ( 10 osób) 460 

3 Laboratoria badawcze  ( 30 osób) 600 

3 Uprawa eksperymentalna ( 10 osób) 50 

4 Zespół pomieszczeń 
instalacji 
obsługujących  
strefę produkcyjną  

- gromadzenie energii w akumulatorach / fotowoltaika,  100 

- gospodarka odpadami-anareobowa kompostownia i zbiornik 
biogazu 

100 

- klimatyzacja strefy produkcyjnej 150 

- zbiorniki : woda szara, woda czysta, woda kultywacyjna, 
(podziemie) 

300 

- stacja filtrów  60 

- spalarnia odpadów z odzyskiem ciepła i energii 200 

- szachty instalacyjne 60 

- stacja pomp 60 

5 Dystrybucja towaru – przestrzeń przeładunkowa (5 osób) 250 

 Pakowanie ( 20 osób) 250 

 Powierzchnie magazynowe - przechowywanie produktów i upraw ( 5 osób) 500 

6 Pomieszczenia szatniowe, umywalnie,  toalety i pom. Socjalne ( jadalnie, pom. Dla 
kobiet, palarnie itp.) dla pracowników / 200 pracowników na dwie zmiany, 50% m i 50% k 

Wg norm 
 
 
 

 Śluzy sterylizacyjne (liczba  w zależności od rozwiązania) 10 

 Pomieszczenie śniadalni dla pracowników produkcyjnych ( 150 osób/ 2 rotacje) Wg norm 

7 Administracja - biura / 50 pracowników na 1 zmianę 360 

8 Pomieszczenia jadalni dla pracowników biurowych 50 

10 Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe 200  

11 Toalety ogólne  Wg norm 

Sumaryczna powierzchnia  strefy produkcyjno – badawczej wynosi                                                                   13 760 

 

STREFA FUNKCJI BIUROWO-MIESZKALNYCH 

1 Apartamenty mieszkalne dla 100 osób z zapleczem 10 000 

2 Powierzchnie biurowe do wynajęcia – studia ( 100 pracowników biurowych ) z zapleczem 
( pom konferencyjne) 

800 

3 Stacja meteorologiczna z tarasem widokowym 200 

3 Hostel bezobsługowy dla 100 osób z zapleczem: pom. Magazynowe i dla obsługi  700 

4 Pionowa komunikacja  - windy ogólne / towarowe, schody przeciwpożarowe 200 

5 Toalety ogólnodostępne dla 120 osób  Wg norm 

Sumaryczna powierzchnia strefy uzupełniającej                                                                                  11 900 



 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE I POMOCNICZE  

3 Warsztaty i magazyny gospodarcze 150 

4 Wymiennikownia ciepła 60 

5 Stacja transformatorowa 60 

6 Pomieszczenie centrali wentylacji mechanicznej i chłodzenia 300 

7 Pomieszczenie przyłączy 50 

 Ogółem powierzchnia działu pomocniczo - technicznego 620 

   

Ogółem powierzchnia netto  29 000 

 
 
 
UWAGA: Powierzchnia konstrukcji stanowi 10-15 % powierzchni netto. Należy ją dodać do powierzchni 
całkowitej. 
 
Przygotował: Bogusław Wowrzeczka 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


