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S t r e s z c z e n i e 
 

W artykule zaprezentowano zagadnienia konstrukcyjne pojawiające się przypadku renowacji oraz 
adaptacji do nowej funkcji zabytkowych budynków poprzemysłowych. Ze względu na fakt, że 
dostosowanie do nowej funkcji wymusiło zwiększenie obciążeń użytkowych na stropach, jak również  
z powodu wcześniejszej, intensywnej eksploatacji niezbędne było przeprowadzenie szczegółowej oceny 
stanu technicznego opisywanych obiektów. Konstrukcję analizowanych budynków stanowiły ściany 
murowe usztywnione poziomo przez stropy odcinkowe oparte na żeliwnych słupach. W części obiektów 
pierwotne słupy zostały usunięte i zastąpione prefabrykowaną konstrukcją żelbetową. W wyniku 
renowacji stary, zaniedbany kompleks budynków przemysłowych stał się nowym centrum kulturalno-
rozrywkowym miasta. 
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A b s t r a c t 
 

Paper presents structural issues that can occurred during renovation and adaptation to the new function of 
historic postindustrial buildings. Due to the fact that the adaptation to new function was connected with 
increase of the loads on slabs and that buildings were earlier intensive utilized the examination of the 
structure was essential. The structure of buildings consist of load bearing masonry walls, steel-ceramic 
slabs, and columns made of cast. In part of the buildings the original structure of slabs and columns was 
knocked down and only the outer walls were remained unchanged. The old system of slabs and columns 
was replaced by the new reinforced precast structure. After renovation, the old devastated industrial 
buildings became a new cultural and entertainment centre of the city. 
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1. Wprowadzenie 
 

W wyniku zaistniałych przemian gospodarczych wiele obiektów przemysłowych zostało 
wyłączonych z użytkowania. Obiekty te często posiadają walory zabytkowe i korzystną lokalizację  
w pobliżu centrum dużych miast. Rewitalizacja takich, niejednokrotnie unikalnych, kompleksów jest dla 
nich szansą dalszego trwania. Obiekty poprzemysłowe coraz częściej są rewitalizowane i ponownie 
użytkowane, przy czym ich nowa funkcja z reguły jest całkowicie odmienna od pierwotnej. Stan 
techniczny konstrukcji oraz konieczność ochrony walorów zabytkowych przy ich modernizacji 
stwarzają wyzwanie dla architektów i konstruktorów. 

Referat dotyczy problemów dostosowania do nowej funkcji zespołu XIX-wiecznych zabytkowych 
budynków, stanowiących część kompleksu fabrycznego. 
 
 

2. Pierwotna funkcja obiektu i konstrukcja budynków 
 

Przedmiotowy kompleks budynków, stanowiący zespół obiektów produkcyjnych i pomocniczych 
dużej fabryki włókienniczej, istnieje od II połowy XIX w. Tworzą go budynki o zróżnicowanej funkcji, 
kubaturze i konstrukcji. Jednolity charakter temu miejscu nadają fasady budynków z cegły ceramicznej, 
z ryzalitami, attykami, pilastrami i licznymi innymi elementami kształtującymi powierzchnię ścian. 

Autorzy referatu zajmowali się badaniami stanu technicznego, oceną bezpieczeństwa oraz ustaleniem 
sposobu i zakresu niezbędnych napraw i wzmocnień kilku budynków tego kompleksu. Budynki te, 
częściowo przedstawione na rys. 1 i 2, były użytkowane przez okres ok. 120 lat, a następnie wyłączone 
z eksploatacji i pozostawione bez bieżącej konserwacji przez ok. 10 lat. Na ich przykładzie omówiono 
problemy inżynieryjne związane z rewitalizacją obiektów poprzemysłowych. 
 

 
 

Rys. 1. Widok modernizowanych obiektów omawianego kompleksu 
Fig. 1. View of the modernized buildings of the presented complex 

 

 
 

Rys. 2. Zabezpieczenia tymczasowe pozostawionych ścian elewacyjnych 
Fig. 2. Temporary protection structures of the preserved front elevation 
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W budynkach, stanowiących przedmiot badań, pierwotnie zlokalizowane były hale produkcyjne, 
warsztaty oraz pomieszczenia socjalne i biurowe. Konstrukcja większości obiektów jest podobna. 
Główny układ nośny stanowią ceramiczne ściany podłużne usztywnione ścianami poprzecznymi oraz 
przeponami stropowymi. Stropy wykonano jako odcinkowe ceramiczne oparte na stalowych żebrach  
w postaci dwuteowników walcowanych lub szyn. Żebra wsparto na dwuteowych podciągach 
walcowanych. Obciążenia z podciągów przekazywane są na żeliwne słupy wewnętrzne o przekroju 
pierścieniowym i na filary zewnętrznych ścian budynku. Widok zachowanego ustroju nośnego stropu 
przedstawia rys. 3. Ściany zewnętrzne są murowe, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. 
W ścianach tych między otworami okiennymi ukształtowane są filary, przeważnie regularnie 
rozstawione na długości ścian podłużnych i poprzecznych. Nadproża okienne i drzwiowe wykonano 
jako łukowe ceramiczne. Słupy posadowiono na stopach fundamentowych z cegły ceramicznej pełnej, 
fundamenty ścian stanowią ławy ceglane lub kamienne na zaprawie wapiennej. Przekrycia wykonane 
były jako ceramiczne odcinkowe bądź drewniane o różnorodnych układach konstrukcyjnych. 
 

 
 

Rys. 3. Widok zachowanej konstrukcji stropów 
Fig. 3. View of the preserved structure of the slabs 

 
W kompleksie budynków występowały również obiekty lub ich fragmenty o odmiennej konstrukcji. 

W obszarach pełniących funkcję reprezentacyjną lub komunikacyjną, w tzw. wieżach budynków, 
przekrycie dachowe zrealizowano w postaci walcowych powłok żelbetowych opartych na ścianach 
poprzecznych ze ściągami stalowymi. Sklepienia te są najprawdopodobniej pionierskimi konstrukcjami 
żelbetowymi wykonanymi na ziemiach polskich. 

Budynki nosiły również ślady wcześniejszych ingerencji inżynierskich w ich strukturę, np. w jednej  
z wież pierwotny układ konstrukcyjny stropów zastąpiono monolitycznymi stropami żelbetowymi 
o konstrukcji płytowo żebrowej. 
 
 

3. Nowa funkcja i projektowane przystosowanie do niej budynków 
 

Rewitalizacja budynków, pociągająca za sobą również istotne zmiany w ich konstrukcji, wraz  
z wkomponowaniem w zabytkowe obiekty już istniejące nowych budowli, w efekcie utworzyła centrum 
o charakterze kulturalno - rekreacyjno - handlowym. W omawianych obiektach przewidziano między 
innymi muzeum, centrum konferencyjne, restauracje, centrum sportu i rozrywki, sklepy, parkingi. 
Zakres prac konstrukcyjnych wynikający z tak różnorodnej nowej funkcji obiektów był zróżnicowany  
w poszczególnych budynkach. 

Ze względu na zabytkowy charakter kompleksu jednym z głównych wymogów postawionych przez 
konserwatora zabytków projektantom przystosowania do nowej funkcji było zachowanie pierwotnego 
stanu i wyglądu elewacji. Jednakże część obiektów, które nie posiadały walorów zabytku architektury 
lub w wyniku kompromisu pomiędzy potrzebą zachowania możliwie niezmienionego wyglądu 
zewnętrznego obiektu, a wymaganiami przystosowania do nowej funkcji, została w części lub całości 
rozebrana, czego ilustrację przedstawia rys. 4. 
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Prace prowadzone w obiektach istniejących polegały przede wszystkim na usunięciu przybudówek  
i ścian działowych, rozebraniu zbędnych lub zbyt zdegradowanych fragmentów budynków. Rozebrano 
w zasadzie dachy wszystkich budynków z uwagi na zniszczenie ich ustroju konstrukcyjnego i warstw 
przekrycia. Odtworzono ich konstrukcję jako drewnianą lub stalową. W części budynków rozebrano 
sklepienia ceramiczne i warstwy stropowe, pozostawiając istniejący rusztowy układ stalowych żeber 
i podciągów na słupach żeliwnych (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 4. Przykład zakresu wyburzeń na potrzeby dostosowania do nowej funkcji 
Fig. 4. Example of demolish area made for adaptation to a new function 

 

 
 

Rys. 5. Pozostawiona stalowa konstrukcja nośna stropów odcinkowych oraz podparcie ścian zastrzałami 
Fig. 5. Preserved steel structure of steel-ceramic slabs and the temporary supports of the walls 

 
W przypadku niektórych stropów nie odbudowano wypełnień ceramicznych, aby wyeksponować 

detale pierwotnego ustroju nośnego o walorach zabytkowych. Inne stropy wyburzono w całości, 
zastępując je w starym obrysie murów ścian zewnętrznych nowymi stropami żelbetowymi 
monolitycznymi. W jednym z budynków wykonano żelbetową prefabrykowaną płytę stropodachu, 
przystosowaną do funkcji otwartego parkingu dla samochodów osobowych, pozostawiając jedynie dwie 
ściany elewacyjne. W zdecydowanej większości budynków oparcie dla nowych stropów stanowią 
niezależne konstrukcje nośne, żelbetowo - stalowe, ramowe. Stropy połączono z zabytkowymi ścianami 
elewacyjnymi odtwarzając pierwotne usztywnienie poziome tych ścian. Nowo wbudowane konstrukcje 
posadowiono na stopach fundamentowych, również niezależnych względem istniejących fundamentów 
zewnętrznych ścian budynku. W części obiektów zachowano zarówno oryginalną konstrukcję stropów 
jak i zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych (rys. 3). 

Ingerencja rozbiórkowa w konstrukcję obiektu zabytkowego nie pozostała bez wpływu na stan 
pozostawionych elementów konstrukcyjnych. Bezpieczeństwo prac rozbiórkowych w budynkach 
z osłabioną konstrukcją, a następnie przystosowanie do nowej funkcji wymagającej niejednokrotnie 
zwiększonego obciążenia niż to było pierwotnie, stanowi trudne wyzwanie dla projektantów 
i wykonawców. 
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4. Zadania dla konstruktora wynikające z dostosowania budynków do nowej funkcji 
 

Przy pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych zwykle zachodzi konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa konstrukcji we wszystkich fazach robót, tzn. zabezpieczenia konstrukcji istniejącej  
w celu rozpoczęcia planowanych robót, w fazie zmiany ustroju nośnego (np. podczas częściowych 
wyburzeń) w trakcie realizacji prac oraz w docelowym układzie konstrukcyjnym obiektu 
przystosowanego do nowej funkcji użytkowej. Poniżej przedstawiono problemy konstrukcyjne, 
konieczne do rozwiązania w omawianych budynkach poprzemysłowych. 
 

4.1. Ocena stanu technicznego konstrukcji 
 

Ocena stanu technicznego obiektu winna być poprzedzona inwentaryzacją budowlaną jego 
konstrukcji. Podstawą oceny stanu technicznego konstrukcji są jej badania podczas wizji lokalnych, 
związane z rozpoznaniem zasadniczych uszkodzeń, wykonaniem dokumentacji fotograficznej, 
kontrolnych odkrywek oraz pobraniem próbek materiałów do badań laboratoryjnych cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. Konieczna jest ocena stanu cegły i zaprawy w konstrukcji ścian na podstawie 
badań makroskopowych i laboratoryjnych. 
W uzasadnionych przypadkach powinno się założyć punkty pomiarowe przemieszczeń lub odkształceń 
konstrukcji i prowadzić ich monitoring podczas prac adaptacyjnych. 
Przekroje stalowe i żeliwne poddaje się oględzinom i kontrolnym pomiarom w celu oceny stanu ich 
zachowania oraz określenia stopnia redukcji charakterystyk geometrycznych przekroju poprzecznego 
wskutek korozji. 

W przedmiotowych budynkach stwierdzono wiele różnorodnych uszkodzeń, powstałych wskutek 
zwykłego zużycia budynku oraz prac wyburzeniowych, które zestawione zostały poniżej w zależności 
od miejsca występowania. 
Praktycznie na wszystkich elewacjach zaobserwowano rozluźnienie przypowierzchniowych warstw 
muru w wyniku działania czynników atmosferycznych (wypłukiwanie zaprawy wapiennej i destrukcja 
muru spowodowana cyklicznym zamarzaniem wody) oraz czynników biologicznych (rozsadzające 
działanie korzeni samosiewnej roślinności) – rys. 6. Wiele uszkodzeń powstało w trakcie wyburzeń oraz 
podczas usuwania elementów instalacji technologicznych. Stwierdzone zarysowania pionowe i ukośne 
ścian, filarów i nadproży są związane przede wszystkim z ich przeciążeniem oraz z osłabieniem 
konstrukcji obiektu wyłączonego z eksploatacji i zaniechaniem bieżącej konserwacji. 
Zarysowania zlokalizowane w obszarze naroży stykających się ścian są skutkiem braku lub 
niewłaściwego przewiązania ścian podłużnych i poprzecznych. 

Najgroźniejszym uszkodzeniem stropów odcinkowych były ubytki korozyjne belek stalowych  
w strefach zawilgocenia stropu, np. w pachwinach sklepień. Korozja miała charakter łuskowy, redukcja 
grubości półek i środników profili stalowych lokalnie wynosiła nawet 50 %. Mniej istotne uszkodzenia 
stanowiły: korozja cegły związana z jej ciągłym zawilgoceniem w zróżnicowanych warunkach 
atmosferycznych oraz lokalne zarysowania poprzeczne i podłużne odcinków ceramicznych stropów 
pomiędzy stalowymi żebrami. 

Słupy żeliwne na ogół były zachowane w dobrym stanie technicznym. Z reguły zastosowano 
warstwę zbrojonego tynku cementowego stanowiącego ich zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
 

4.2. Identyfikacja podstawowych właściwości mechanicznych 
 

4.2.1. Wytrzymałość muru na ściskanie 
 

Najbardziej wiarygodną metodą oceny wytrzymałości elementów murowych konstrukcji istniejących 
jest badanie całych elementów (nie odwiertów) pobranych z obiektu [1]. 

W opisywanym przypadku, podczas wizji lokalnych, pobrano próbki cegieł z różnych miejsc 
konstrukcji. Cegły z ubytkami zostały odpowiednio przycięte i przygotowane do badania wytrzymałości 
na ściskanie. Przygotowanie próbek i badania wykonano zgodnie z normą [2]. Porównawczo zbadano 
również fragmenty muru o powierzchni przekroju około ½ cegły i wysokości 3 cegieł, z dwiema 
nienaruszonymi spoinami wspornymi. Ustalając obliczeniową wytrzymałość muru na ściskanie 
uwzględniono wpływ wytrzymałości zaprawy, długotrwałe działanie obciążenia i specyfikę struktury 
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muru, obecność spoiny podłużnej oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM = 2,5 (zgodnie  
z zaleceniami [1]). W ten sposób określoną wytrzymałość obliczeniową muru odniesiono do konstrukcji, 
zakładając, że spełnia warunki normowe, w szczególności dotyczące odchyłek wykonania spoin  
i wiązania muru. Pominięto w analizie bruzdy, powierzchniowe ubytki oraz miejscowe braki 
przewiązania zewnętrznych warstw cegieł w murze wychodząc z założenia konieczności naprawy tych 
defektów w trakcie prac konserwatorskich. 
 

a) b) 

  
Rys. 6. Przykłady korozji ścian:  a) rozluźnienie struktury nadproża, b) korozja biologiczna 

Fig. 6. Examples of the wall corrosion: 
a) loosening of the structure of the head,     b) biological corrosion 

 
4.2.2. Ocena wytrzymałości stali i żeliwa 

 
Ocena wytrzymałości stali i żeliwa wbudowanego w obiekty zabytkowe powinna być dokonywana 

na podstawie badań laboratoryjnych. Pomocnym przy wstępnym szacowaniu jakości stali i żeliwa mogą 
być źródłowe dane z okresu budowy obiektu. Przykładowo dane takie zawarte są w opracowaniach  
[3, 4]. 

Inwentaryzacja omawianych obiektów wykonana w pierwszej fazie prac inwestycyjnych zawierała 
kontrolne badania wytrzymałościowe próbek stali i żeliwa, pobranych z elementów przewidzianych do 
rozbiórki. Wszystkie przedmiotowe obiekty zostały wykonane w tym samym okresie czasu, do analizy 
nośności elementów stalowych i żeliwnych przyjęto zatem wytrzymałości wynikające z badań 
wytrzymałości stali i żeliwa. 
 

4.3. Bezpieczeństwo konstrukcji w fazach przejściowych i po przystosowaniu do nowej funkcji 
 

4.3.1. Budynki z pozostawionymi ścianami fasadowymi 
 

Stan techniczny konstrukcji budynków przemysłowych był zróżnicowany. W programie adaptacji 
budynków najbardziej zniszczonych - za zgodą konserwatora zabytków - przewidziano rozebranie 
wewnętrznej konstrukcji nośnej (dach, stropy, słupy) i pozostawienie ścian zewn. i wewnętrznych. 
Docelowo w obrysie pozostawionych ścian przewidziano wbudowanie nowej konstrukcji nośnej,  
z wykonaniem poziomych stężeń ścian murowych w płaszczyźnie rozebranych stropów (rys. 7). 

W celu zabezpieczenia stateczności ścian na wszystkich etapach robót, przed przystąpieniem do 
rozbiórki pierwotnej wewnętrznej konstrukcji nośnej przewidziano wykonanie konstrukcji stalowej 
zastrzałowi – rozporowej usytuowanej na zewnątrz budynku (rys. 2). Przy tak zabezpieczonych ścianach 
fasadowych przystąpiono do budowy nowej niezależnej konstrukcji nośnej wewnątrz obiektu oraz do 
wykonania docelowych robót konserwatorskich w pozostawionych ścianach fasadowych. Prace 
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obejmowały zarówno konserwatorską rekonstrukcję uszkodzonych wskutek korozji zewnętrznych 
powierzchni ścian jak i wykonanie reprofilacji ubytków, wzmocnienie zarysowanych pionowo i ukośnie 
ścian i nadproży, a także zszycie rozwarstwionych na grubości fragmentów ścian (rys. 8). 

Konieczne były dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne ścian. Dopiero przy założeniu, że ściany te 
zostaną naprawione, wykazano obliczeniowo dostateczną ich nośność jako ścian obciążonych głównie 
pionowo ciężarem własnym oraz poziomo obciążeniem od działania wiatru. Nośność filarów ścian 
obliczono na podstawie normy [5], określając momenty zginające filary według modelu przegubowego. 
Wykonanie konstrukcyjnych wzmocnień ścian i poziomych ich usztywnień w płaszczyźnie pierwotnych 
stropów (do nowej wewnętrznej konstrukcji nośnej) warunkowało demontaż stalowej konstrukcji 
zastrzałowo rozporowej. 
 

  
Rys. 7. Szczegóły konstrukcji w strefie rozebranych stropów 

Fig. 7. Details of the structure in the demolition zone of the slabs 
 

 
 

Rys. 8. Stan techniczny ściany fasadowej przewidzianej do rekonstrukcji 
Fig. 8. Technical condition of front elevation destined for reconstruction 

 
4.3.2. Budynki z zachowaną konstrukcją ścian i stropów 

 
Budynki tej grupy zostały przystosowane do nowej funkcji użytkowej. Przy badaniach 

i ocenie ich stanu technicznego ustalono niezbędne dane do oszacowania nośności ścian ceglanych, 
stropów odcinkowych oraz żeliwnych słupów wewnętrznej konstrukcji nośnej. 

W celu dostosowania istniejących kondygnacji do nowych obciążeń technologicznych zaistniała 
konieczność wzmocnienia stalowych belek stanowiących ruszt nośny stropów odcinkowych (żebra  
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i podciągi). Na niższych kondygnacjach należało wzmocnić ściany w strefie oparcia podciągów, a także 
należało wzmocnić część żeliwnych słupów wewnętrznej konstrukcji nośnej. Słupy żeliwne, zwłaszcza 
skrajne, w obszarze rozebranej części budynku, obciążone mimośrodowo nie posiadały wymaganej 
nośności - słupy te wzmocniono przez obetonowanie żelbetowym płaszczem. 

Ściany i filary zarysowane bądź też osłabione nowymi otworami wzmocniono przy zastosowaniu 
systemowych rozwiązań, realizowanych przez specjalistyczne firmy konserwatorskie. Zewnętrzne 
części budynków zwieńczone tzw. basztami, dodatkowo stężono poziomo w płaszczyźnie stropów 
międzykondygnacyjnych oraz w płaszczyźnie nowych pionów komunikacyjnych. 

We wszystkich budynkach zostały przeprowadzone badania stanu technicznego fundamentów oraz 
geotechniczne badania podłoża gruntowego. Fundamenty ceglane ścian zachowane były na ogół  
w dobrym stanie technicznym. Ściany o charakterze drugorzędnym były posadowione na ławach 
kamiennych na zaprawie wapiennej. Stan zachowania tych fundamentów był zróżnicowany - wystąpiły 
przypadki koniecznych wzmocnień słabych odcinków ław fundamentowych. 
 

4.4. Zakres i sposób niezbędnych wzmocnień napraw i rekonstrukcji 
 

Zabytkowe obiekty po przystosowaniu do nowej funkcji powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa 
postawione w zaleceniach normowych dla obiektów nowobudowanych. Wiąże się to zwykle nie tylko z 
naprawą elementów uszkodzonych, ale również z wykonaniem wzmocnień części dobrze zachowanych. 

W prezentowanych obiektach zalecono naprawę zarysowań ścian i filarów przez wykonanie zszycia 
rys prostopadłych do płaszczyzny ściany prętami stalowymi wklejanymi w spoiny wsporne przy obu ich 
powierzchniach. Rozwarstwienia o charakterze równoległym do płaszczyzny ścian, wynikające z braku 
lub niewłaściwego przewiązania muru, należało naprawić stosując systemowe kotwy w otworach 
wierconych, spinające mur poprzecznie. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe przeprowadzenie 
prac renowacyjnych muru i zapewnienie połączenia domurowanej warstwy licowej z naprawianym 
murem. Brak pełnego zespolenia warstw przez przewiązanie lub kotwienie eliminuje współpracę 
domurowanej warstwy i może doprowadzić do przeciążenia filarów. 

Podczas prowadzonych prac rozbiórkowych część ścian szczytowych przedmiotowych budynków 
uległa odspojeniu od ścian usztywniających na całej wysokości budynku, stwarzając zagrożenie. Ściany 
w takim stanie zabezpieczono systemem stalowych trawersów i ściągów kotwionych w blokach 
mocowanych do ścian podłużnych (rys. 9). Jako rozwiązanie docelowe zastosowano usztywnienie ścian 
szczytowych przeponami żelbetowymi kotwionymi w ścianach podłużnych i w ścianie szczytowej, które 
pełnią jednocześnie rolę spoczników biegów schodowych. 

Ze względu na niedobór nośności stropów odcinkowych, zaistniały wskutek procesów korozyjnych 
stali oraz lokalnie zwiększonego obciążenia docelowego, wykonano wzmocnienia stalowych  
i żeliwnych elementów stropów. Żebra zostały podwieszone do (umieszczonych ponad nimi) nowych 
kształtowników stalowych opartych na pociągach. Podciągi wzmocniono przez zwiększenie grubości 
półek przykręconymi płaskownikami. 

 

      
 

Rys. 9. Zabezpieczenia doraźne ścian odspojonych na całej wysokości 
Fig. 9. Temporary protection system for the whole-height separated walls 
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Część słupów żeliwnych, dociążonych dodatkowym momentem zginającym w wyniku wyburzenia 
fragmentu konstrukcji (rys. 4), została wzmocniona poprzez obetonowanie zbrojonymi opaskami 
pierścieniowymi na całej ich wysokości. Pręty zbrojące pierścienie usztywniające zakotwiono  
w nadbetonowanych stopach fundamentowych, uzyskując zarazem zmniejszenie smukłości słupów.  
Na wyższych kondygnacjach zakotwienie uzyskano osadzając zbrojenie pierścieni w rozkuwanych 
dolnych węzłach słupów. 
 
 

5. Podsumowanie 
 

Rewitalizacja i przystosowanie do nowej funkcji użytkowej zabytkowych obiektów 
poprzemysłowych jest szansą dalszego ich zachowania. Program rewitalizacji i rekonstrukcji powinien 
być zgodny ze sztuką robót konserwatorskich i budowlanych. Wszelkie prace konstrukcyjno-budowlane 
w starych obiektach poprzemysłowych winny być poprzedzone szczegółowymi badaniami stanu 
technicznego konstrukcji nośnej, a także badaniami materiałowymi, w zakresie niezbędnym do ustalenia 
ich właściwości mechanicznych (badania murów ceglanych, stali, żeliwa itp.). 

Na wszystkich etapach prac adaptacyjno - budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo robót.  
W szczególności dotyczy to stateczności ścian murowych, w których mogą występować ukryte wady 
konstrukcyjne bądź też uszkodzenia materiałowe. Dotyczy to fundamentów jak i nadziemnej konstrukcji 
nośnej. 

W analizowanym przypadku obiektów poprzemysłowych wystąpiły wszystkie wyszczególnione 
powyżej utrudnienia. Mimo przeszkód realizacyjnych zamierzony cel został osiągnięty z powodzeniem - 
przystosowane do nowej funkcji użytkowej stare hale przemysłowe, na trwałe wrosłe w pejzaż miasta, 
teraz dodają okolicy jeszcze większego uroku i piękna architektonicznego. Stare, opuszczone  
i zaniedbane tereny tętnią nowym życiem - zyskując nie tylko akceptację mieszkańców i turystów, ale 
również uznanie wśród specjalistów rewitalizacji. Uznanie to znalazło wyraz w przyznaniu 
prestiżowych nagród w skali europejskiej i światowej. 
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