
Metale i tworzywa sztuczne w architekturze krajobrazu 

Metale to substancje charakteryzujące się plastycznością i dobrym przewodnictwem prądu 

elektrycznego i ciepła. 

Podstawowy podział metali, to podział na metale żelazne (stal i żeliwo) i metale nieżelazne 

(aluminium, miedź, cynk, cyna, ołów). Metale, które pozostają pod działaniem wilgoci, kwasów i 

ługów ulegają korozji. Przed jej niszczącym działaniem metale można zabezpieczać poprzez:  

naturalne pokrycie tlenkiem tego samego metalu (pasywacja),  pokrycie cienką powłoką metalu 

odpornego na korozję (nikiel, chrom, kadm, cynk),  pokrycie metalu warstwą tlenków (farby 

tlenkowe),  pokrycie kilkoma warstwami farb lub lakierów,  pokrycie warstwą substancji 

bitumicznych,  pokrycie metalu warstwą tworzyw sztucznych. 

Elementy stalowe mogą być łączone przez spawanie, lutowanie lub zgrzewanie. Metale, które 

najczęściej stosowane są w architekturze krajobrazu, np. jako elementy dekoracyjne furtek, 

ogrodzeń czy detale architektoniczne, to: 

 stal,  żelazo,  miedź,  ołów,  brąz,  żeliwo. 

Z metalu wykonane są również siatki ogrodzeniowe oraz elementy mocujące. Jest to najczęściej 

spotykany typ ogrodzenia posesji, co spowodowane jest tym, że siatka ogrodzeniowa daje duże 

możliwości ochronne przy stosunkowo niskiej cenie zakupu. 

Tworzywa sztuczne to materiały, którym można nadać dowolny kształt na skutek obróbki plastycznej 

– w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem.  

Tworzywa sztuczne ogólnie mają małą przewodniość cieplną (ale dużą rozsze rzalność termiczną), są 

niepalne i nieodporne na wahania temperatury. Charakteryzują się natomiast bardzo dużą 

odpornością chemiczną. Wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w architekturze krajobrazu to:  

nawierzchnie bieżni, boisk sportowych, terenów zabaw dla dzieci,  obrzeża produkowane z 

odpadów w postaci ażurowego kątownika, przeznaczone do ograniczenia nawierzchni z kostek 

brukowych, betonowych lub kamiennych oraz tworzonych z nich wzorów,  kratki ochronne do 

trawników,  folie do izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i par ochronnych (np. 

membrany EPDM),  wyroby melioracyjne,  włókniny filtracyjne,  maty przeciwerozyjne służące do 

zabezpieczania nawierzchni warstw skarp oraz przed dosuwaniem się głębszych partii zboczy,  

wyroby dekarskie produkowane w postaci płyt profilowanych, najczęściej z żywic poliestrowych 

wzmocnionych włóknem szklanym,  maty i siatki do cieniowania, maty do ściółkowania, wiązadła 

do drzew, siatki ochronne do drzew,  styropian 

 

 

 


