TẠI SAO TÒA THÁP ĐÔI SỤP ĐỔ?
TẠI SAO WTC7 KHÔNG BỊ MÁY BAY ĐÂM VẪN SỤP ĐỔ???

Tháp đôi Trung Tâm thương Mại Thế Giới
Với vẻ kiêu hãnh của mình, Tháp Đôi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới - World Trade Center
(WTC) tại New York đã gây sốc cho tất cả những ai biết đến nó trong sự kiện ngày 9 tháng 11
năm 2001. Ai cũng biết là do máy bay đâm vào, nổ, cháy và khi sụp xuống, chỉ trong vòng 10
giây tòa nhà chỉ còn là một núi xà bần. Tác nhân chính làm tòa nhà đổ sụp vẫn là một đề tài mà
cho đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học thống nhất. Nhưng hầu hết các ý kiến đều đề cập
đến các điểm sau:




Hư hại do va đập của máy bay.
Ngọn lửa đã phá hủy tòa nhà.
Bất ngờ sụm thẳng xuống chân.

CẤU TRÚC HAI TÒA THÁP WTC 1 VÀ WTC2:

Tháp đôi WTC đã được xây dựng bắt đầu vào giữa thập kỷ sáu mươi đến đầu thập kỷ bảy
mươi của thế kỷ trước. Đây là một đột phá trong xây dựng nhà cao tầng bằng vật liệu nhẹ
và cấu trúc modul nhằm cắt giảm chi phí và thời gian thi công.

DẦM SÀN ĐƯỢC GÁC LÊN LÕI VÀ TƯỜNG BAO QUANH BÊN
NGOÀI
Tháp đôi WTC như là hai cây cột cắm vào lòng đất 21m trên một tiết diện hình vuông
cạnh 64m, cao 411m trên mặt đất. Trọng lượng của mỗi cây cột này khoảng 500,000 tấn.
Thực ra trọng lượng bản thân không phải là tải trọng chính mà tòa tháp phải chịu mà là
lực đẩy ngang do gió.
Nằm bên bờ Đại Tây Dương, vùng New York phải hứng chịu những cơn bão lớn với tốc
độ gió lên đến 225km/g. Do đó các tòa nhà ở đây có sức chịu đựng gấp hai lần các tòa
nhà ở các vùng động đất. Riêng WTC chịu được áp lực gió lên đến 200kg/m2 tương
đương với một lực 5,000 tấn tác động từ một phía vào tòa nhà.
Hai tòa tháp có cấu trúc dạng ống
gồm 244 cột thép vuông 360mm bao
quanh một lõi có tiết diện 27m x 40m.
Lõi này cũng có bộ khung là kết cấu
thép được thiết kế để chịu tải trọng
của tòa nhà..
Các cột bao liên kết với lõi bằng các
dầm thép cao 800mm. Trên các dầm
thép này là sàn beton của các tầng lầu.
Thực ra liên kết này nhìn có vẻ long
lẻo vì dầm 800 gần như chỉ gác một
đầu lên một gối trên cột bao và đầu
còn lại vào một gối trên lõi tháp. Do
đó tòa tháp như một cái sọt với hơn

90% thể tích rỗng. Điều đó được minh chứng khi sụp xuống tòa tháp chỉ còn là một đống vụn
cao vài tầng lầu. Mặc dù vậy tòa nhà vẫn sẽ đứng vững trong trường hợp một vài cột bao bị hư
hỏng. Lúc đó các cột kề bên sẽ gánh tải trọng của cột hỏng
VA CHẠM CỦA MÁY BAY
Khi xem trực tiếp truyền hình cảnh máy bay tông
vào tòa tháp thứ hai thì mọi người đều nghĩ rằng
hai tòa tháp đủ vững trước vụ va chạm của các
máy bay. Tòa nhà WTC1 và WTC2 đã được
thiết kế cho va chạm của máy bay boeing 707320B, tương tự như máy bay Boeing 767-200R.
Quả thực, khối lượng của máy bay chưa bằng
1/1,000 khối lượng tòa nhà và chỉ khoảng 1/30
khả năng chịu đựng gió của tòa nhà.
Kết cấu máy bay cũng là dạng rỗng. Chỉ có
khung chính ở bụng và cánh máy bay là có thể
tác động đến các cột bao của hai tòa tháp. Chắc
chắn là khung này đã phá hủy một số cột bao. Và
các cột liền kề đã thực hiện đúng nhiệm vụ theo
thiết kế chống đỡ thế cho các cột đã bị phá hủy.
Nhưng điều đáng chú ý hơn của vụ va chạm là
sự bùng lên ngọn lửa của 90,000 lít nhiên liệu
phản lực mà có thể là nguyên nhân chính gây sự
sụp đổ của tòa tháp.

NGỌN LỬA
Nhiều người nghĩ rằng ngọn lửa đã làm chảy hoặc mềm thép dẫn đến việc sụp đổ của
tòa nhà. Cũng dễ hiểu bởi vì ngọn lửa khủng khiếp từ 90,000 lít xăng phản lực đã che
hẳn một phần của các tòa tháp. Nhưng thực ra ngọn lửa lớn chưa chắc đã có nhiệt độ
cao.

Ngọn lửa trong sự kiện này là
lửa cháy khuếch tán có nghĩa là
nhiên liệu và ôxy không được
hòa trộn trước khi cháy mà xăng
bắn vào không khí và bắt lửa khi
đạt gần đến tỷ lệ có thể phát
cháy. Đây là ngọn lửa cho nhiệt
độ thấp nhất trong các loại phản
ứng cháy, bởi khi cháy ngoài
nhiệt lượng làm nóng các phân
tử cacbonic và nước ra ngọn lửa
còn phải truyền nhiệt lượng cho
các phân tử nitơ trong không khí
và cho các phân tử xăng không
bị cháy. Với điều kiện cháy như
vậy ngọn lửa làm sụp WTC chỉ
ở khoảng 500°C đến 650°C. Còn
rất xa mới đạt đến nhiệt độ làm
mềm và chảy thép. Ở nhiệt độ
này, thép bị giảm 50% cường độ.
Nhưng với kết cấu để chống lại
bão lớn như của tháp đôi WTC
thì vào ngày không gió đó các
kết cấu thép chỉ mới chịu 1/3 tải
trọng tối đa dù ở nhiệt độ 650°C.
Một hiện tượng khác đã xảy ra bởi nhiệt độ không cao này mà đó có thể là nguyên nhân
chính làm sụp đổ WTC. Đó là sự vặn xoắn của kết cấu thép do giãn nở không đều bởi
ngọn lửa bùng ra từ nhiên liệu máy bay. Chỉ cần chênh lệch 150°C giữa các vùng khác
nhau là thanh thép đã có nội ứng suất hoặc ứng suất dư đối với kết cấu thép. Các trụ bao
sẽ bị nóng hơn ở mặt trong do tiếp xúc với lửa. Các dầm liên kết dài 18m chắc chắn sẽ
không bị nóng đều được. Các sự xoắn vặn và biến dạng đã phá hủy ma trận của hệ kết
cấu. Cộng với việc thép bị giảm 50% cường độ thép đã làm cho kết cấu của hai tòa tháp
bị phá hủy dẫn đến việc sụp đổ hoàn toàn sau đó.
SỤP THẲNG XUỐNG
Để ý kỹ hơn đến kết cấu của tòa tháp sẽ dễ thấy những điểm yếu nhất trong hệ kết cấu là các gối
gác dầm sàn lên trụ bao và lõi. Các dầm đỡ ở các tầng có nhiệt độ cao giãn ra sẽ đẩy cột bao
cong vòng ra phía ngoài, làm cho các gối dầm của tầng trên bị phá hủy và sàn beton xập xuống.
Tầng bên dưới cũng đang bị biến dạng lại phải chịu thêm tải trọng của tầng vừa sụp xuống.
Hiện tượng này xảy ra ở tầng có nhiệt cao và có sự biến dạng nhiều nhất. Kết quả là khối lượng
lớn dần của các sàn bị cháy sập ầm xuống các tầng bên dưới. Khối lượng lớn cùng với quán tính
gần với rơi tự do khiến cho các tầng bên dưới nhanh chóng tham gia vào khối beton đang lao
xuống như một phản ứng dây chuyền. Và chỉ trong 10 giây phản ứng này kết thúc và cũng kết
thúc niềm kiêu hãnh một thời của nước Mỹ hùng mạnh đồng thời mở ra thời kỳ với kiểu mới của
hận thù và bạo lực. Nhiệt độ cháy thấp hơn so với các vụ cháy văn phòng điển hình:

Các kết nối bu
long đơn trong hệ
khung của Trung
tâm Thương mại
Thế giới đã nổ và
rơi một phần
trong vụ tấn công
khủng bố 11
tháng 9, khiến
cho các tầng trên
sụp đổ trên đỉnh
của tầng dưới,
theo một nghiên cứu mới. Phân tích được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện
Công nghệ Massachusetts (MIT), kết luận các bu lông không đóng chặt vào hệ giàn sàn của tháp.

Nếu ' truss theory và nghiên cứu MIT trên là đúng thì tất cả các liên kết bu lông đơn ở phía trên
khu vực ảnh hưởng trực tiếp của máy bay đâm đã có thể "bật và đổ vỡ" vào thời điểm cốt lõi sụt

xuống. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ đồng thời của tất cả các vì kèo trong và xung quanh phần
được đánh dấu của tòa nhà, và các bức tường bao quanh đã bị mất tất cả các hỗ trợ.
Tuy nhiên, Usmani lại khẳng định, tòa tháp
sụp đổ do một nguyên nhân khác. “Có một
nhược điểm trong thiết kế của tòa nhà.
Nhược điểm đó không phải ở vật liệu, cũng
không phải do hệ thống phòng chống cháy.
Đó chính là ở kết cấu của toà nhà này”,
Usmani nói.
Theo nghiên cứu của Usmani, các cột bên
trong và bên ngoài tạo nên khung của tòa
tháp WTC được nối với nhau bằng các sàn
nhà dài và mỏng. Cấu trúc đỡ sàn là các dàn
vật liệu nhẹ, dễ bị giãn nở khi có cháy.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, đây là một
biện pháp tốt để xây dựng một tòa nhà cao
tầng trong một thời gian ngắn, đủ vững chắc
để có thể sử dụng được. “Nhưng khi xảy ra
cháy ở dưới những dàn vật liệu này, thép sẽ
bị nóng lên và nở ra rất nhiều. Sự giãn nở
này tạo ra một áp lực rất lớn lên hệ thống
khung của tòa nhà, trong trường hợp chúng
bị giữ chặt”, Usmani nhận xét.
Tuy nhiên, trong kết cấu của toà tháp đôi,
các dàn vật liệu nhẹ này không có khoảng
trống cơ động nào. Ngay cả khi nhiệt độ chỉ
ở mức thấp, khoảng từ 200 đến 300 độ C,
thép đã bắt đầu giãn nở. Chính tòa nhà lại
trở thành vật cản của quá trình giãn nở này.
Do đó, áp lực có thể tăng lên đến đỉnh điểm.
Đây chính là nguyên nhân gây ra sự biến
dạng lớn ở sàn, trong khi sàn không chỉ đỡ
đồ đạc và con người trên đó mà đồng thời có
tác dụng liên kết các cột. Khi lực liên kết
này không còn nữa, tòa tháp bị biến dạng và
tự sụp đổ.

TẠI SAO WTC 2 SẬP TRƯỚC WTC 1?
WTC1
Chiếc máy bay ước tính phá hủy khoảng 31-36 cột trên bốn tầng của WTC 1. Rõ ràng là cốt lõi
của tòa nhà bị thiệt hại đáng kể, nhưng nókhông xác định được. Với nhiệt độ cao của tòa, sự sụp
đổ ngay lập tức được giới hạn trong khu vực bị tác động.Một khi các cột đã bị phá hủy, tải trọng
hình thành truyền thông qua hệ khung. Các cột có thể gần, nhưng không quá tải trọng cuối cùng
của họ.
Tuy nhiên, đám cháy đã chứng minh gây tử vong. Mỗi máy bay mang khoảng 10.000 gal. nhiên
liệu phản lực tại thời điểm tác động. Một phần nhiên liệu được sử dụng trong viêc phát nổ tạo
thành quả cầu lửa khổng lồ trong khi phần còn lại của nhiên liệu vẫn còn trong tòa nhà để cung
cấp nhiên liệu cho các đám cháy. Tác động gây thiệt hại cho các hệ thống phòng cháy chữa cháy,
với cả hai hệ thống chủ động và thụ động. Với việc thiếu phòng cháy chữa cháy, đám cháy đã
phát triển và gây ra thiệt hại đáng kể cho hệ thống kết cấu. Nhiệt độ thực tế của vụ cháy trong tòa
nhà là không rõ, nhưng nó được biết rằng ở khoảng 700 độ F, kết cấu thép bắt đầu mất đi sức
mạnh của nó. Sau một thời gian số lượng đáng kể, các cột đã dẫn đến sự sụp đổ cơ cấu hoàn
chỉnh
WTC 2
Chiếc máy bay phá hủy ước tính khoảng 27-32 cột trên năm tầng của cao ốc. Với tháp khác, một
số mảnh vỡ máy bay thông qua thông qua cấu trúc và có thể đã gây ra thiệt hại lớn cho các cột
cốt lõi. Có sự khác biệt quan trọng giữa các máy bay đâm vào WTC 2 và WTC 1. Chiếc máy bay
đánh WTC 2 đã bay với một tốc độ nhanh hơn nhiều, tốc độ đó gây ra một lực tác động nhiều
hơn khoảng 60% so với năng lượng tác động đến kết cấu mà máy bay đâm vào WTC 1. Hơn
nữa,lực tác động vào WTC 2 thì thấp hơn khoảng 20 tầng so với WTC 1, đồng nghĩa là các cột ở
WTC2 phải chịu một tải trọng cao hơn nhiều.Những sự khác biệt quan trọng này đã khiến cho
WTC 2, mặc dù bị tấn công sau WTC1, nhưng lại sụp đổ trước.
Tại sao tháp 2 sập trước:
Ta có thể thấy rằng chiếc máy bay đánh tháp 1 đâm vào giữa tháp, trong khi máy bay tấn công
tháp 2 đâm tháp lệch khỏi vị trí trung tâm và hơi chéo và thấp về phía tòa nhà. Điều này khiến
tháp 2 thiếu hụt một lượng lớn các cột góc của nó trong phần cốt lõi của tòa nhà. Do đó, tháp 2 ít
có khả năng để phân phối lại trọng lượng. Ngược lại, cốt lõi của tòa tháp 1 giữ lại cột góc của nó
và có khả năng tốt để phân phối lại trọng lượng. Điều này cho phép tháp 1 đứng lâu hơn tháp 2.

NGUYÊN NHÂN TẠI SAO WTC 7 SỤP ĐỔ???

Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ đến lượt Tháp 7 gần đó cũng sập xuống dù không bị máy bay đâm.
Các nhà điều tra đang chuẩn bị đưa ra giải thích chính thức cho một trong những bí ẩn lớn nhất
của vụ khủng bố năm 2001.
CÁC THÀNH PHẦN DỄ CHÁY TRONG TÒA NHÀ WTC 7
WTC 7 cao 186 mét, gồm 47 tầng có mặt tiền bằng đá granite đỏ. Nó được khởi công năm 1983
và đến năm 1987 khánh thành và trở thành tòa nhà thứ 7 ở khu Trung tâm thương mại thế giới.
Sau khi tòa tháp nguyên bản bị sập, công trình Tháp 7 mới nhanh chóng được dựng lên với kích
thước lớn hơn, gồm 52 tầng và cao 226 mét.
Các chức năng chính của WTC 7 là một tòa nhà văn phòng, phần dễ cháy chính là các bàn máy
tính. Bao gồm các ngăn tủ, bàn làm việc, và giấy, các thiết bị văn phòng này rất dễ cháy. Cũng
có thể bao gồm các máy phát điện khẩn cho WTC 7. Bồn chứa nhiên liệu diesel cho các máy
phát điện khẩn cấp đã được đặt bên dưới và trong WTC 7. Hình 3 hiển thị các hệ thống máy phát
điện khẩn cấp và vị trí bồn chứa nhiên liệu bên trong WTC 7. Các bể chứa nhiên liệu thì đầy vào
ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhưng số lượng hiện nay nhiên liệu trong bể ba ngày vẫn chưa được
biết. Lượng nhiên liệu trong hai bể của hệ thống SSB cũng không rõ, nhưng có giả định rằng nó
đã cung cấp nhiên liệu cho đám cháy ở tầng trệt hoặc tầng 5. Mặc dù những thùng nhiên liệu đã
được sẵn sàng để đốt cháy, lượng nhiên liệu là không đáng kể so với số lượng chất dễ cháy khác
ở mỗi các tầng khác.

Báo cáo được chờ đợi từ lâu của Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ chưa được công
bố, nhưng nhiều nguồn tin đều cho rằng, các nhà điều tra sẽ kết luận những đám cháy tại một số
tầng chính là nguyên nhân khiến WTC 7 sụp đổ.
Trưởng nhóm điều tra của viện nghiên cứu này là tiến sĩ Shyam Sunder tiết lộ trên truyền hình:
"Giả thuyết của chúng tôi hiện nay là các đám cháy thông thường trong tòa nhà đã lan nhanh

khắp các tầng và cuối cùng khiến tòa tháp bị sụp đổ hoàn toàn".
Kết luận trên sẽ khiến Tháp 7 trở thành tòa nhà chọc trời có kết cấu thép đầu tiên và duy nhất
trên thế giới bị sập vì một đám cháy. Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ đã có hơn hai
năm thực hiện cuộc điều tra này, nhưng tiến sĩ Sunder bác bỏ những chỉ trích rằng công việc của
họ là quá chậm chạp.

Quá trình sụp đổ và điều tra

Vào lúc 5:20 pm WTC 7 sụp đổ trong 8,2 giây và được ghi lại bởi một số máy quay video từ
phía đông bắc và phía tây bắc. Những bản video đã được nghiên cứu và sử dụng để tạo ra một

chuỗi hình ảnh bên ngoài của các sự kiện (Gilsanz, R., và Ng, W. 2007). Một hình xoắn hình
thành ở các penthouse phía đông trước khi nó sụp đổ xuống tòa nhà. Sau khi điều này xảy ra,
penthouse phía Tây rơi vào tòa nhà, theo sau bởi một chuỗi xoắn trong toàn bộ mặt tiền phía bắc,
và sau đó là sự đổ vỡ hoàn toàn của tòa nhà. Đối với các nhà điều tra, chuỗi các sự kiện này cho
thấy một sự sụp đổ từ bên trong.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng xoắn trong penthouse đông được gây ra bởi sự sụp đổ của một dãy
cột bên trong trực tiếp bên dưới penthouse phía đông. Cột này được dán nhãn 79 đến 81 trong
hình mặt bằng bên dưới và có tầm quan trọng đối với các khu vực nhánh. Cơ chế này sụp đổ có
thể đã được thử nghiệm bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ (NIST). Các kỹ sư tạo ra một mô
hình phần tử hữu hạn máy tính bằng cách sử dụng các bản vẽ cấu trúc ban đầu và xây dựng chế
tạo bản vẽ thi công. Mô hình máy tính tuần tự áp dụng tải trọng lực, thiệt hại tác động mảnh vỡ
từ sự sụp đổ của WTC 1, và nhiệt độ cháy đã tạo ra một cấu trúc trước khi phân tích. Chuỗi sụp
đổ tính từ mô hình được so sánh với hình ảnh tài liệu và video hiển thị quá trình sụp đổ thực
tế. NIST tìm thấy sự kiện sụp đổ ban đầu là oằn Cột 79. Hỏa hoạn đã làm suy yếu cấu trúc thép
giữa các tầng 8 và 14, với thiệt hại đáng kể nhất xảy ra ở khu vực phía đông tầng 12 đến 14
(NIST 2008). Nhiệt độ cũng không vượt quá 750 độ F, thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của thép
nhiều. Tuy nhiên, do nhiệt lan rộng và tính chất vật liệu dưới tác động của nhiệt bị suy giảm làm
suy yếu kết nối dầm và sàn. Phần sàn giữa các Cột 79 đến 81 không chịu nổi tải trọng trên tầng
13 và 14 và tác động xuống các tầng dưới. Những sàn nhà phía dưới bị suy yếu không thể duy trì
chịu tải từ các tầng trên, dẫn đến sự sụp đổ gia tăng của khung sàn xung quanh cột 79 đến 81.
Chiều dài thanh giằng nối giữa Cột 79 đến 81 tăng lên và cuối cùng các cột này bị oằn. Sau khi
các cột này oằn, các tầng trên rơi xuống tạo ra một sự sụp đổ theo chiều dọc. Sự sụp đổ của các
cột cốt lõi đã được theo sau bởi sự mất ổn định của các cột bên ngoài giữa các tầng 7 và 14.

Những dữ liệu dẫn đến giả thuyết cho rằng tháp 7 bị cố tình giật sập
Người sáng lập nhóm 9/11 Truth là Richard Gage nhấn mạnh, Tháp 7 là ví dụ rõ ràng của việc sử
dụng thuốc nổ để phá hủy một công trình trong sự kiểm soát. "Tòa nhà này đã sập xuống với tốc
độ rơi tự do, cân xứng và rất trơn tru cho thấy đó không phải là một quá trình có nguyên nhân tự
nhiên", ông nói thêm.






Mặc dù sự kiện WTC 7 bị sụp có khả năng mang tính chất lịch sử trong ngành kiến trúc
cần nghiên cứu kỹ, nhưng toàn bộ hàng nghìn tấn thép từ tòa nhà này đã bị nhanh chóng đưa đi
để nấu chảy.
Việc phá hủy WTC 7 không hề được nhắc đến trong báo cáo của Ủy ban điều tra về vụ
11/9. Cuộc điều tra chính thức đầu tiên về tòa nhà này do Cục quản lý khẩn cấp liên bang
(FEMA) thực hiện lại không thể đưa ra được nguyên nhân khiến nó bị sập.
Tháng 5/2002, FEMA từng đưa ra kết luận rằng tòa nhà bị sập do đám cháy dữ dội kéo
dài nhiều tiếng với hàng nghìn lít dầu diesel trữ trong tháp. Nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng "đây
chỉ là giả thuyết ít có khả năng xảy ra" và cần thêm thời gian để nghiên cứu.

Kết luận
Mặc dù không có thiết kế xây dựng nào có thể dự kiến sẽ chịu đựng được các cuộc tấn công
khủng bố chẳng hạn như các sự kiện của ngày 11 tháng 9 2001, tuy nhiên vẫn có nhiều bài học
có thể được rút ra từ sự sụp đổ của WTC 7. Những bài học này là:


Kết nối khung thép nên được thiết kế để chống lại sự giãn nở nhiệt,



Quá trình sụp đổ gia tăng nên được ngăn chặn thông qua mã số và tiêu chuẩn toàn quốc,



Vật liệu cách nhiệt nên được tăng lên để bảo vệ kết cấu thép



tất cả các vòi phun nước chữa cháy tự động nên có một nguồn sơ cấp và thứ cấp đáng tin
cậy của nguồn cung cấp nước



Cải thiện phân chia trong không gian mở để giảm sự lây lan của đám cháy.
NIST cũng cung cấp một danh sách các khuyến nghị cho ngành xây dựng. Một số khuyến
nghị chính bao gồm:



Đánh giá các cơ sở kỹ thuật phân loại các yêu cầu chịu lửa thích hợp, đặc biệt là đối với
nhà cao tầng,



Cải thiện thử nghiệm chịu lửa của vật liệu trên toàn quốc



Sử dụng vật liệu chống cháy tất cả các thành phần, bao gồm cả hệ giằng bên, góp phần
cho sự toàn vẹn cấu trúc của các tòa nhà



Cấu trúc nên có khả năng để cho phép cháy hoàn toàn trước khi bị sụp đổ



Phát triển các chương trình để tiếp tục giáo dục các kiến trúc sư và kỹ sư về tính toán
động lực cháy và phân tích cấu trúc nhiệt.

THIỆT HẠI:


Con số thương vong lên đến 2 975 người, trong đó có 19 không tặc, 246 người trên 4
chiếc máy bay (không ai sống sót), 2 603 người thiệt mạng tại Thành phố New York, trong tòa
tháp đôi cũng như trên mặt đất. Thêm vào danh sách nạn nhân là 24 người bị liệt kê mất tích.
Ngoại trừ 55 người thuộc các lực lượng vũ trang, tất cả đều là dân thường. Hơn 90 quốc gia có
công dân thiệt mạng trong vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới.



Thêm vào đó, tòa Tháp đôi cao 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới, cùng với năm tòa
nhà khác thuộc khu vực WTC, gồm có tòa nhà số 7 của WTC, tòa nhà chọc trời khung bằng thép cao 47
tầng cách đó một khu phố, các tòa nhà số 6, 5, 4, 3 của WTC, phức hợp Trung tâm Tài chính Thế giới,
và Nhà thờ Chính Thống giáo St Nicholas, cùng bốn trạm tàu điện ngầm hoặc bị sụp đổ hoàn toàn hoặc
bị thiệt hại nặng nề. Tính tổng cộng, trên Đảo Manhattan, có 45 tòa nhà bị thiệt hại.

