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Wyższa niż wieża Eiffla: 

Wieża Tokijska – Tokyo Tower 

Artykuł nr.1: Turystyka TTPL 1/3      Magdalena Samek 

Informacje ogólne: Wieża telewizyjno-radiowa Tokyo Tower została wybudowana sześć lat 
przed otwarciem pierwszej linii superszybkich pociągów Shinkansen i letnimi igrzyskami 
olimpijskimi w Tokio. W tamych czasach japońska technologia jeszcze nie cieszyła się na 
świecie takim uznaniem jakie ma teraz. Podobnie jak wieża Eiffla, wieża Tokijska jest tak 
zwaną konstrukcją samonośną, której ażurowa konstrukcja kratowa wykonana jest ze stali. 
Wybudowana w 1889 roku, mierząca 324 m wieża Eiffla po 69 latach musiała oddać miano 
najwyższej wieży telewizyjnej świata wysokiej na 333 m wieży Tokijskiej. Obie wieże są pod 
wieloma względami ze sobą porównywane. *a) 

Do wybudowania wieży Tokyo Skytree, przez 51 lat Tokyo Tower była podziwiana jako 
najwyższa budowla Japonii.  

Czas budowy: Rozpoczęcie budowy: Czerwiec 1957. Zakończenie budowy: Grudzień 1958. 
Czas budowy to półtora roku.  

Obecna funkcja: Od kiedy Tokyo Skytree przejęła zadanie wieży telewizyjno-radiowej, 
Tokyo Tower stała się wieżą zastępczą i przede wszystkim atrakcją turystyczną. 

Chociaż Tokyo Skytree przyciąga wielu turystów, Tokyo Tower wciąż odwiedza około 3 
milionów osób rocznie.  

Niezwykła atrakcja turystyczna: Wieża jest odnawiania z okazji 50-letniego jubileuszu 
otwarcia. 

• Tarasy widokowe: Na wysokości 120 m znajdują się dwa tarasy główne („Main 
Deck”), a na wysokości 223,55 m można zwiedzić górny taras („Top Deck”). 

• Piękne oświetlenie: Wieczorami Tokyo Tower oświetlana jest kolorowymi lampkami 
LED, które zmieniają kolor w zależności od pory roku lub z okazji uroczystości.  

• Windy: Przez przyśpieszenie wind czas jadzy do tarasu widokowego skrócił się do 45 
sekund. Każda z trzech wind ma własną nazwę: „UFO”, „Universe” i „Hikari no 
Rubic’s Cube” (kostka rubika światła), w której za pomocą specjalnego mechanizmu 
zmienia się kolor sufitu.  

• Pięciopiętrowy budynek sąsiedni: Szeroką przestrzeń u podnóża wieży zajmuje „Foot 
Town“, czyli budynek mieszczący sklepy, restauracje i różne atrakcje. Oprócz tego na 
piereszym piętrze znajduje się akwarium, a na najwyższym poziomie można 
odwiedzić park tematyczny.    

 

 

 



Wieża Tokyo Tower  

Wieża oświetlona z okazji wybrania Tokio 
jako miasta organizującego letnie igrzyska 
olimpijskie 2020   

Odnowiony taras widokowy  

Pięciopiętrowy budynek „Foot 
Town“ znajdujący się u podnóża wieży – 
autobusy dla zwiedzających kursują do 
poźnej nocy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wyższa niż wieża Eiffla: 

Wieża Tokijska – Tokyo Tower 

Artykuł nr. 2: Informacje techniczne TTPL 2/3     Magdalena Samek 

Wstęp: Budowę wieży Tokijskiej zakończono sześć lat przed otwarciem pierwszej linii 
pociągów Shinkansen i letnimi igrzyskami olimpijskimi z 1964 roku. Japończycy starali się 
wtedy o uznanie swojej technologii przez resztę świata. Podczas wojny koreańskiej materiały 
używane do japońskich konstrukcji stalowych wykorzystywane były również do budowy 
amerykańskich czołgów. Warto zwiedzić wieżę aby poznać jej znaczenie i historię. *a) 

Architekt: Dr inż Tachū Naitō z wydziału architektury na uniwersytecie Waseda znany jest 
na całym świecie za projekt wieży wyższej od wieży Eiffla. Zaprojektował rówież wieżę na 
mostku kapitańśkim pancernika „Yamato”, największego okręteu II wojny światowej. *1) 

Konstrukcja stalowa: Zainspirowana więżą Eiffla, ażurowa konstrukcja kratowa wieży 
Tokijskiej również opiera się na czterech pylonach. W odróżnieniu jedank od francuzkiej 
siostry, Tokyo Tower była projektowana nie jako monument, ale z myślą o jej zadaniu jako 
wieża radiowa. Ponadto, ważąć 4 000 ton jest prawie o połowę lżejsza od ważącej 7 300 ton 
wieży Eiffla. *2) 

Architektura antysejsmiczna i inżynieria wiatrowa: W tamtych czasach architektura 
antysejsmiczna jeszcze nie była tak uregulowana jak teraz. Wieża Tokijska została jednak 
zbudowana w taki sposób, aby byłą w stanie wytrzymać prędkość wiatru do 90 m/s w górnej 
części i prędkość do 60 m/s przy ziemi. Według aktualnie obowiązujących przepisów, 
budowle w 23 dzielnicach Tokio muszą być w stanie wytrzymać podmuchy wiatru do 34 m/s 
na wysokości 10 metrów. Ciśnienie parcia wiatru to 2 do potęgi (D∝VxV) w stosunku do 
prędkości wiatru V. Oznacza to, że ciężar wiatru przy prędkości wiatru 90 m/s jest bardzo 
duży.  

W porównaniu z ciężarem wiatru zagrożenie trzęsieniem ziemi jest niewielkie. Z tego 
powodu najważniejsze przy projektowaniu wieży było zabezpieczenie jej przed wiatrem. 
Dopiero po pewnym czasie okazało się, jak duży wpływ wstrząsy ziemi mają na górne części 
wieży i postanowiono wieżę wzmocnić. *3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skomplikowana konstrukcja 
stalowa 

Antena wygięta wskutek 
trzęsienia ziemi  

Amortyzatory drgań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie wieży przeciw trzęsieniom ziemi: Aby wieża była zgodna z nowoczesnymi 
przepisami budowy antysejsmicznej, musiała zostać wzmocniona. Jak widać na zdjęciu 
powyżej, antena wieży wygięła się wskutek wielkiego trzęsienia ziemi w 2011 roku. Od kiedy 
Tokyo Skytree przejęła pracę jako wieża nadawcza, przeprowadzono liczne prace 
wzmacniające i zainstalowano amortyzatory drgań. 

Na odnowionym górnym tarasie widokowym zainstalowano lapki LED do lustrzanych ścian. 
Mają symbolizować wiecznie zmienne miasto przyszłości jakim jest Tokio. 

 

Źródło i podziękowania: Informacje pochodzą ze stron Wikipedii na temat Tokyo Tower. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom. 

 

  



Wyższa niż wieża Eiffla 

Wieża Tokijska – Tokyo Tower 

Dodatkowe informacje TTPL 3/3      Magdalena Samek 

 

*a) Porównanie z wieżą Eiffla: 

Wieża Eiffla była stalowym monumentem zaprojektowanym na wystawę światową w Paryżu. 
Powstała z projektu architekta Stephana Sauvestre, dla którego ważne były walory 
artystyczne wieży, i architekta Gustave’a Eiffela, który specjalizował się w projektowaniu 
konstrukcij stalowych, na przykład mostów. Eiffel wykupił prawa do projektu i go 
zrealizował.  

*1) Tachū Naitō znany jest również poza Japonią jako architekt wieży Tokijskej – wieży 
telewizyjno-radiowej wyższej od wieży Eiffla. Budowa wieży rozpoczęła się wzraz z 
początkiem epoki telewizji. Od początku była więc projektowana z myślą o jej roli jako wieża 
telewizyjno-radiowa. Naitō specializował się w projektowaniu kostrukcji stalowych 
budownictwa lądowego. Do zaprokjektowania wieży Tokijskiej potrzebne były nie tylko jego 
zdolności z zakresu architektury, ale i inżynierii. Oprócz wieży Tokijskiej, Naitō 
zaprojektował rówież wieżę telewizyjną w Nagoji i wiele innych konstrukcji stalowych. Od 
ukończenia budowy wieży Tokijskiej, jeszcze bardziej doceniamy piękno wieży Eiffla i trud, 
z jakim została wybudowana: jedynie za pomocą maszyn napędzanych silnikiem parowym, 
bez elektryczności do zasilania oświetlenia, napędu czy komunikacji.  

*2) Stal użyta do budowy: Jak i do budowy wieży Eiffla, także do budowy wieży Tokijskiej 
użyto kątowników stalowych i blachy stalowej. Do dziś często używana stal budowlana SS41 
ma wytrzymałość na rozciąganie o wartości 4,1 t/cm2 i granicę sprężystości o wartości 2,4 
t/cm2. 

Do budowy wieży Eiffla użyto żelaza kutego o małej zawartości węgla, które wykazuje 
niższą ciągliwość niż inne rodzaje stali. 

• Konstrukcja stalowa wieży Tokijskiej waży 4 000 ton, a konstrukcja wieży Eiffla 7 
300 ton. Powodem są między innymi różnice w wytrzymałości obu budowli, postęp 
japońskiej architektury antysejsmicznej i inżynierii wiatrowej oraz ograniczenia 
związane z pracą bez pomocy elektryczności. 

• Podobnie jak przy budowie wieży Eiffla, pojedyncze części wieży Tokijskiej były 
montowane w fabryce, aby później słupy i belki poprzeczne połączyć przez nitowanie. 
Na dużej wysokości zabijano do czerwoności rozgrzane nity za pomocą młotka 
nitowniczego do dziwęku sprężonego powietrza. 

Im wyższa była wieża, tym bardziej martwiono się o szkody spowodowane przez spadące nity. 
Zdecydowano się więc na użycie śrub HV. Dziś śruby HV używane są standardowo ze 
względów redukcji hałasu, lecz za czasów budowy wieży Tokijskiej była to przełomowa 
technologia. 

*3) Wzmocnienie antysejsmiczne: Na początku myślano, że zagrożenie trzęsieniami ziemi 
jest małe w porównaniu do ciężaru wiatru. Dopiero z obliczeń wykonanych przy budowie 
pierwszego wieżowca świata – wieżowca Kasumigaseki w Tokio – wynikło w jakim dużym 



stopniu wstrząsy oddziałują na górną część budowli. Pierwszy raz udało się wtedy 
matematycznie udowodnić fenomen o nazwie „Whipping”. Nazwa „Whipping” (po polsku 
„chłostanie”) odnosi się do gwałtownych ruchów górnej części budowli, nie tak sztywnych 
jak piętra bliżej ziemi: podobnie do ruchów batu, gdy nawet mały ruch nadgarstkiem 
powoduje szekori zamach batem, tak nawet niewielkie wstrząsy ziemi powodują duże drgania 
górnych części budowli. 

Już w poprzednich latach wykonano wszystkie możliwe prace wzmacniące wieżę, lecz 
dopiero odkąd Tokyo Skytree przejęła rolę wieży telewizyjno-radiowej, można było 
przeprowadzić prace także na częściach takich jak antena wieży Tokijskiej. Do tego 
zamontowane zostały amortyzatory drgań, minimalizujące siłę trzęsienia ziemi na wieżę. 

 

 


