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Ονομασίες μερών τόξων 





Η κατασκευή τόξου και θόλου κανονικής 
γεωμετρίας προϋποθέτει την χρήση ξυλότυπου





Τοξοστοιχία που φέρεται από κίονες ή πεσσούς 



Ενισχυτικό τόξο σε θόλο 
(σφενδόνιο)

Τα είδη των ημικυλινδρικών
θόλων (καμαρών)



Τα είδη των θόλων 





Στήριξη τρούλου σε τόξα και λοφία 
(σφαιρικά τρίγωνα)



Η Σύνθεση.                                                                     Βασιλική Αγ. Πέτρου, Ρώμη



ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΤΟΞΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΤΟΞΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ







Pont du Grand Logis (18th cent.)
Προσωρινή στήρηξη με ανάρτηση

Προσωρινή ανάρτηση 

τόξου
με χρήση 

σωληνωτού ικριώματος



Απλή υποστύλωση χαμηλωμένου τόξου με ξύλινο ικρίωμα



Υποστύλωση θόλου



Καθολικό Μονής Δαφνίου, 

Αττική
Αντιστήριξη θόλων και τοιχοποιίας



1.                                               2.                                              3.

4.                                               5.                                              6.

Αστοχίες και παραμορφώσεις τόξων

1. Υγειές τόξο,  2. Αξονικό φορτίο,  3. Έκκεντρο φορτίο,  4. Μετακίνηση προς τα 
έξω στη γένεση,  5. Υποχώρηση της μίας έδρασης,  6. Μετακίνηση της έδρασης
προς τα μέσα.





N. Simos (2018)
Γέφυρα Κόνιτσας

Προσέγγιση της συμπεριφοράς 
με μαθηματικά μοντέλα





Η ευστάθεια ενός τόξου ή ημικυλινδρικού θόλου (καμάρα)







Συρραφή τόξου με άτονες 
ανοξείδωτες ράβδους (ρεντίκολα)



Συρραφή τόξου με άτονες 
ανοξείδωτες ράβδους (ρεντίκολα)



Συρραφή τόξων με την τοιχοποιία 
στην πρόσοψη νεοκλασικού ναού 
με άτονες ανοξείδωτες ράβδους 
(Δεν συνίσταται)

Ενίσχυση τοξωτού ανοίγματος 
με την τοποθέτηση ανοξείδωτης 
ψευτόκασας βλητρωμένη
περιμετρικά



Διάλυση τόξων και 
επανασυναρμολόγηση

Καρυές, Κονάκι Βατοπαιδίου





Μετά την επανασυναρμολόγηση



Βλάβες σε θολοδομία



Σύνηθες σύστημα ρωγμών σε 
τεταρτοσφαιρικό θόλο 

Τρόπος σχηματισμού ρωγμών σε 
φουρνικό

Τυπική διάταξη ρωγμών σε θολωτή 
βασιλική



Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης 

ελκυστήρων σε θόλους



Δύο τρόποι ενίσχυσης θόλου: 
τοποθέτηση ελκυστήρων και ενίσχυση του εξωρραχίου



Η τοποθέτηση απλών ελκυστήρων



Κυριακό σκήτης 
Αγ. Δημητρίου 











Παναγία Χαλκέων, Θεσσαλονίκη

Τα συνήθη μέτρα για την 
ενίσχυση ενός τρούλλου 
με τύμπανο



Ροτόντα Θεσσαλονίκης.
Περίσφιξη εξωτερικά της 
θολοδομίας





Ενίσχυση στο εξωρράχιο θόλων

Αντιπροσωπείο Βατοπαιδίου, Καρυές. Ναός Αναλήψεως



Λιθο-πλινθοσυρραφές, αναδόμηση και 
αρμολόγημα των εσωρραχίων





Ενίσχυση στο εξωρράχιο με ΙΝΟΧ οπλισμούς κατά 
μήκος των αρμών



Ενέματα βαρύτητας, αρμολόγημα, 
επίχριση με ινοπλισμένο κονίαμα και 
γέμισμα για τη διαμόρφωση του 
υποστρώματος του δαπέδου.



ECT-Systems
Structural reinforcement in frp



Εισαγωγή ενισχυτικών διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ΙΝΟΧ 
οπλισμούς. Χρειάζονται πολύ καλή σύνδεση με την υποκείμενη τοιχοποιία.

Κοιμητήρι Σιμωνόπετρας



Κυριακό σκήτης Αγ. Δημητρίου 



20061981

1978

Ανάταξη και ανακατασκευή θόλων

Aποκατάσταση Ναού Μεταμορφώσεως  Σωτήρος
Αλεποχωρίου Αττικής















Η ανατολική καμάρα πριν και μετά την ανάταξη και την στερεοποίησή της



Η ανακατασκευή της δυτικής καμάρας 













Ενίσχυση θόλου στο Καθολικό της μονής Σινά
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Το Ιουστινιάνειο ψηφιδωτό του 6ου αιώνα 
μέσα στην κόγχη της αψίδας του Ιερού και οι 
περιοχές που έχει αποκολληθεί από το θόλο.



Οι εργασίες στερέωσης του 1959



Η πρόταση στερέωσης της αψίδας με την εισαγωγή ζεύγους αγκυρίων στις τρεις πλευρές
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