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Artykuł nr. 1: Turystyka SKY PL1/4     Magdalena Samek 

Informacje ogólne: Wieża Tokyo Skytree ma wysokość 634 metrów i jest tym samym 
najwyższą wolno stojącą wieżą telewizyjną świata. Wraz z nowo wybudowanym centrum 
„Skytree Town” stała się najnowszą atrakcją miasta. Wieża została otwarta 20 maja 2012 
roku, po jedynie 3 latach i ośmiu miesiącach budowy. Przełomowa technologia i wysokiej 
jakości materiały budowlane, które potrzebne były do ukończenia wieży i którymi szczyci się 
Japonia, prezentowane były w wielu miejscach świata i wywołały niemały podziw. Na Sky 
Tree Town składają się centurm handlowe „Solamachi”, o wielkości 52.000m2,  na których 
mieści się 312 sklepów, centrum biurowe „East Tower”, planetarium, akwarium 
zainspirowane należącymi do prefektury Tokio wyspami Ogasawara oraz Izu, i 
wielopoziomowy parking samochodowy. Poza tym na terenie znajdują się dwie stacje metra. 
Cała okolica istnieje poza granicami życia codziennego i jest świadectwem rozkwitu 
japońskiej gospodarki i postępu technologicznego. 

Liczba zwiedzających: W ciągu pierwszego roku od otwarcia 6.340.000 osób zwiedziło 
Tokyo Skytree. Po pięciu latach, 22 maja 2017 roku, liczba ta wynosiła 26.310.000 
zwiedzających. Całe Skytree Town przez pierwszy rok odwiedziło 50.800.000 osób. 

Tarasy widokowe: Pierwszy taras widokowy znajduje się na wysokości 350 metrów. 
Zwiedzający mogą usiąść w jednej z restauracji lub kupić pamiątki. Drugi taras widokowy na 
wysokości 450 metrów to dwa piętra połączone ze sobą krętą galerią. Zwiedzający mają z 
niego 360 stopniowy widok na miasto, a w słoneczne dni można dojrzeć nawet górę Fudżi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Windy: W jedynie 50 sekund winda może przetransportować 
aż 40 osób z czwartego piętra do pierwszego tarasu 
widokowego na wysokości 350 metrów. Równa się to 
prędkości 600 m/s. Winda porusza się cicho, jest odporna na 
drgania oraz wstrząsy i jest tym samym świetnym przykładem 
niesamowitej japońskiej technologii. Winda z sutereny 
przeznaczonej na pomieszczenia biurowe jeździ do drugiego 
tarasu widokowego z prędkością 240 m/s i transportuje do 27 
osób. Jest to najdłuży przejazd windą w Japonii i wynosi 464,2 
metry. 

Kolory: Stalowa konstrukcja Skytree jest biało-niebieskiego 
koloru, po japońsku nazywanego aishiro. W okolicy, w której 

powstała wieża, tradycyjnie używano tego koloru do farbowania tkanin. 

Oświetlenie: 1995 lampek LED codzienne zmienia kolor między jasnoniebieskim i 
mieniącym się złotem. 

Najnowsza technologia: Stalowa konstrukcja wieży to 25 tysięcy stalowych rur precyzyjnie  
połączonych ze sobą w skomplikowany, trójwymiarowy szkielet. Aby zabezpieczyć wieżę 
przed trzęsieniami ziemi, konstrukcja stalowa ma w swoim środku żelbetonowy trzon, który 
podczas trzęsienia ziemi niweluje wstrząsy. Drgania masztu antenowego są niwelowane za 
pomocą dodatkowego ciężaru, kołyszącego się w przeciwną stronę do drgań ziemi. Jest to 
wyjątkowa konstrukcja antysejsmiczna.  

Dokładne informacje na temat stosowanej technologii antysejsmicznej znajdują się w 
następnej części. 
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Wstęp: Wieża Tokyo Skytree jest świadectwem postępu technologicznego, projektu, budowy 
maszyn oraz robót na placu budowy, z których Japonia jest tak dumna. W tej części opisana 
jest skomplikowana produkcja części i ich montaż oraz technologia antysejmiczna, która 
wyprzedziła zwyłe normy i umożliwiła tę niezwykłą konstrukcję. 

Zaangażowane firmy: Firma Nikkei Sekkei przedstawiła projekt, za prace budowlane 
odpowiedzialna była firma Ōbayashi-gumi, a wiele innnych znanych na świecie japońskich 
firm dostarczyło konstrukcję stalową, amortyzatory drgań, windy i oświetlenie. *1) 

Czas i koszt budowy: Budowę rozpoczęto w lipcu 2008 roku. Zakończona została w lutym 
2012 roku po trzech latach i ośmiu miesiącach pracy. Koszt wynosi około 40 mrd Yenów. 

Trzęsienia ziemi i burze: Podczas projektowania Tokyo Skytree wzięto pod uwagę silne 
trzęsienia ziemi – nawet takie, których epicentrum jest w samym mieście. Wieża jest również 
bezpieczna przed ciężarem wiatru o prędkości 70-80 m/s, choć zdarza się to tylko raz na 500 
lat. *2) 

Projekt stalowej ramy: Konstrukcja zewnętrza wieży umocowana jest do trzech głównych 
filarów. *3) Wyjątkowy jest również cylindryczny trzon we wnętrzu wieży, wykonany z 
żelbetonu i mierzący 375 metrów wysokości. Główna konstrukcja składa się ze stalowych rur, 
z których najgrubsze mają średnicę o 2,3 metrach szerokości, a grubość ściany wynosi 10 cm. 
*4) 

Trzy główne filary tworzą w fundamencie trójkąt, którego ściany mają 68m długości. Ściany 
trójkątu skracają i wyginają się ku górze, tak że na wysokości 320 m trójkąt zmienia się w 
koło. *5) 

Architektura antysejsmiczna: Podczas trzęsienia ziemi trzy główne filary i wewnętrzy trzon 
z żelbetonu kołyszą się w przeciwne kierunki i niwelują tym sposobem drgania wieży.  

Dolna części trzonu jest przymocowana do ramy stalowej, a górne dwie trzecie poruszają się 
swobodnie.  

Bezbieczeństwo masztu antenowego (Gain Tower): Aby zabezpieczyć Gain Tower, na 
wysokości powyżej 375 metrów zainstalowano 25 i 40 tonowe ciężary, które podczas 
trzęsienia ziemi poruszają się w przeciwnym kierunku do ruchów budowli. *6) 

Pojedyncze części wieży montowane były we wnętrzu trzonu i transportowane na jej szczyt, 
co okazało się dużym wyzwaniem technicznym. Do budowy Gain Tower użyto stali 80 kg, 
wyjątkowo mocnej, o wytrzymałości na rozciąganie 8 t/cm2.     

Konstrukcja fundamentu: Górna część wieży waży 41 tyś ton. Potrzebny jest wystarczający 
przeciwciężar, aby taka konstrukcja nie zawaliła się podczas trzęsienia ziemi. Fundament 
wkopany jest w ziemię na głębokość 50 metrów. Stabilność zapewniają betonowe kołki wbite 



Trójkątna podstawa 
ku górze przybiera 
kształt koła 

w ziemię i tak zwana „Knackle Wall”, czyli kołki wielkości ściany. Kołki przymocowane są 
również do ścian, aby zwiększyć siłę tarcia. Dodatkowe trzy szerokie kołki znajdują się pod 
głównymi filarami. Taka kostrukcja zwiększa oporność budowli na trzęsienia ziemi. *7) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Dolna część cylindrycznego trzonu przymocowana jest do stalowej 
ramy. 



Schematyczny rysunek przedstawiający sposób pracy ciężarów niwelujących drgania 

25 i 40 tonowe ciężary 
stabilizujące maszt antenowy 
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*1) Zaangażowane firmy: Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi, Toshiba, Panasonic, 
Shinnittetsu Sumikin, Kawasaki Heavy Industries i wiele innych przedsiębiorstw z branży. 

*2) Do obliczenia ciężaru wiaru w dwudziestu trzech dzielnicach Tokio przyjmuje się 
prędkość wiatru 34 m/s na wysokości 10 m oraz 90 m/s w górnej części Tokyo Tower. 

*3) Trójkątna formacja głównych filarów wieży jest kluczowa, ponieważ jest wyjątkowo 
stabilna. Czterokątna konstrukcja ulega deformacji pod wpływem działających na nią sił 
podczas trzęsień ziemy czy wskutek silnego wiatru. Wieża telewizyjna w Szanghaju również 
ma trzy główne filary. Pierwszą taką konstrukcją był stalowy szkielet anteny na na dachu 
głównej siedziby japońskiego zakładu energetycznego Tokyo Denryoku. 

*4) Tak szerokie rury wykonano przez zespawanie dwóch wygiętych płyt stalowych, aby 
trzworzyły okrąg. 

*5) Podstawa wieży to trójkąt o długości ścian wynoszącej 68 m. Im wyżej, tym są one 
krótsze, aż zamieniają się w okrąg. 

*6) Aby zminimalizować drgania anteny na szycie wieży, zamontowano 40 i 25 tonowe 
ciężary w jej górnej części. Niwelują one wahania spowodowane nie tylko trzęsieniami ziemi, 
ale i silnym wiatrem. 

 Poniższa ilustracja pokazuje metodę niwelacji drgań. 

 

 

 

*7) Konstrukcja fundamentu: Aby ustabilizować wieżę wbito w ziemię betonowe kołki na 
gębokość 50m. Na środku trójkątnej podstawy znajdują się zwyczajne kołki stabilizujące, a 
pod każdym z głównych filarów zamontowano  dodatkowo szereg kołków tworzących 
stabilizującą ścianę. Na powierzchni żelbetonowego szkieletu są wypustki w celu lepszego 

umocowania go w ziemi. Podziemnie kołki stabilizujące także zamontontowane są w formie 
trójkątnej. 



 

 

 
Główne filary tworzą trójkątną podstawę wieży (widok od dołu) 
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Montaż skomplikowanej trójwymiarowej kratownicy wykonanej z profili rurowych – 

Objaśnienie procesu spawania w fabryce oraz na terenie budowy 

Aby stworzyć kratownicę, zespawano 25 tysięcy stalowych profili rurowych w 
skomplikowany trójwymiarowy szkielet.  

Miejsce łączenia rur tworzy trójwymiarową figurę. Poprawne zespawanie pojedynczych 
części za pomocą maszyn na placu budowy okazało się bardzo trudne. Spawanie w fabryce 
natomiast umożliwiało wykonanie pracy z dużą precyzją. Jak widać na zdjęciu, spawanie na 
terenie budowy odbywało się bezpośrednio na rurach stalowych.  

 

 

Pofile rurowe wieży Tokyo Skytree połączone są ze sobą pod różnymi kątami: Zamontowane 
są poziomo, pionowo i pod skosem, także tworzą skomplikowaną trójwymiarową konstrukcję 
stalową o kątach rozwartych. Zespawanie ze sobą pojdynczych części pod różnymi kątami na 
placu budowy było dużym wyzwaniem. Z tego powodu skomplikowane łączenia spawane 
były w fabryce. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła i słowa podziękowania: Wszystkie informacje pochodzą ze stron internetowych firm 
związanych z budową Tokyo Skytree. Serdecznie dziękujemy. 

 


