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Cầu Tokyo Gate, còn được gọi 

là cầu khủng long (Dinosaur 

Bridge - do hình dáng của cây 

cầu) là một cây cầu giàn thép 

dài 2,6km bắc qua vịnh Tokyo, 

thủ đô Nhật Bản. Cây cầu kết 

nối hòn đảo nhân tạo Wakasu 

với Công viên ven biển 

Jonanjima. Wakasu thuộc quận 

Koto của Tokyo, là khu vực 

công nghiệp lớn. Jonanjima là 

một công viên ven biển thuộc 

quận Ota, một trong số 23 

thành phố của Tokyo. Cây cầu 

được thông xe vào 11 tháng 

Hai năm 2012. 

Cầu Tokyo Gate là một phần 

của Đường biển Cảng Tokyo 

Rinkai giúp làm giảm một nửa 

thời gian đi lại từ Shin Kiba ở 

Koto, Tokyo đên Wakasu còn 

có mười phút. Nó cũng cung 

cấp một lộ trình thay thế cho 

các tài xế xe tải vận chuyển 

hàng hóa đến Aomi và cảng 

container Oi. 

Chính phủ Nhật đã dành 113 tỷ 

yên (1,5 tỷ USD) vào việc xây 

dựng cây cầu (đây còn là cây 

cầu được xây dựng với giá 

thấp hơn giá dự toán đã được 

duyệt là 140 tỷ yên) Lợi ích 

kinh tế hàng năm dự kiến trị 

giá 19 tỷ yên (246 triệu USD) 

sẽ được thu hoạch. 

 
 

Đặc điểm thiết kế của cầu 

Tokyo Gate 

Cầu Tokyo Gate được thiết kế 

để chịu được động đất. Năng 

lực thông qua là 32.000 xe một 

ngày. Cây cầu dài 2.618 m và 

cao 87.8m. Nhịp chính của cầu 

dài 440m. 

Chiều cao của cây cầu đã bị 

hạn chế thấp hơn 100m vì 

vướng đường bay sân bay 

Haneda và các máy bay tầm 

thấp trên khu vực này. Trong 

khi đó, tĩnh không thông 

thuyền cũng phải đủ cao để 

cho phép tàu đi qua bên dưới. 

Những hạn chế này đã được 

xem xét trong việc lựa chọn 

mô hình giàn hơn là một thiết 

kế cầu treo dây võng hoặc dây 

văng. Các khung dầm giàn 

giống như hai con khủng long 

đối mặt với nhau. 

Cây cầu “khủng long” này nặng 

36.000 tấn, có 4 làn xe và một 

lối đi rộng 3m cho người đi bộ. 

Từ trên cầu có thể nhìn được 

khung cảnh biển.  

 

Phần dành cho người đi bộ  
trên cầu 
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 KS. LÊ THỊ THÚY HÒA  
 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT 
 (lược dịch và tổng hợp từ Roadtraffic-technology) 
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Thi công xây dựng 

Việc xây dựng cây cầu được 

bắt đầu vào năm 2003 và mất 

gần một thập kỷ để hoàn 

thành. Họ mất hai năm để xây 

dựng và dựng lên các khung 

giàn. Dầm giàn được dựng lên 

tại công trường vào tháng 9 

năm 2009. Mỗi dầm cầu nặng 

6.000 tấn và có chiều dài 

232m, chiều cao 35m và chiều 

rộng 24m. 

 

Các dầm được chế tạo tại cơ 

sở của Kawada ở Shikoku và 

vận chuyển đến bến tàu, chúng 

được nâng lên một xà lan thép 

24.000T bằng ba cần cẩu nổi 

lớn và vận chuyển đến các vị 

trí xây dựng. Các cần cẩu 

được sử dụng để dỡ bỏ và lắp 

dựng dầm giàn lên. 

Đây là lần thứ tư tại Nhật Bản 

là ba cần cẩu nổi đã được sử 

dụng đồng thời. Một trong ba 

cần cẩu nặng 4.100 t trong khi 

hai cái còn lại nặng 3.700 tấn 

mỗi cái. 

 
 
Nhà thầu tham gia dự án cầu 
ở thủ đô 
Kawada Industries là tổng 

thầu cho dự án, chịu trách 

nhiệm cho sản xuất và lắp 

đặt dầm khủng long hình tại 

vị trí của dự án. Tổng công ty 

Nippon Steel cung cấp thép 

chất lượng cao cho xây dựng 

cầu. Sakai Heavy Industries 

Limited, một nhà thầu về 

thiết bị xây dựng của Nhật 

Bản, cũng tham gia trong xây 

dựng cầu. 

Cây cầu hoàn thành vừa là 

điểm kết nối giao thông quan 

trọng của thủ đô vừa thu hút 

khách tham quan du lịch bởi 

vẻ đẹp kết cấu của công trình.  

 

 

 
 

Ngay dưới chân cầu là một thang máy  
lên thẳng phần đường đi bộ cho du khách tham quan cầu miễn phí 

 
 

 


