
РЕЗЮМЕ 
 НА МОНОГРАФИЯТА „ПРОДЪНВАНЕ”  

на  доц. д-р инж. Атанас Георгиев 

През последните повече от 20 години носимоспособността на срязване на 
стоманобетонните елементи и на възлите между тях е водещо професионално 
„безпокойство” на автора. 

Обект на монографията е явлението продънване на стоманобетонни плочи и фун-
даменти, дефинирано с предпоставките и принципите в европейския стандарт Еврокод 2 
(ЕС2). Целта на представените научни изследвания, анализи, коментари, критики и 
числени интерпретации е да се подпомогне разбирането на произхода, смисъла и 
обхвата на действие на изчислителните модели и проверки, които се прилагат от 
проектантите-конструктори на сгради и съоръжения и от студентите, които се обучават 
за такива.  

В глава 1 са анализирани условията за носимоспособност на области от елементи, 
подложени на равнинно срязване. Представени са и обосновани препоръки за приемане 
на някои параметри, които не се съдържат в ЕС2, но не противоречат на неговите 
принципи. Резултатите от изводите на автора за минимална напречна в елементите са 
въведени в проекта за национално приложение БДС ЕN 1992-1-1/NA, а тези за уточняване 
на фермовите модели са предложени за въвеждане в окончателната версия. Коментарите 
в тази глава подпомагат прехода към особеностите на явлението продънване. 

Глава 2 съдържа съществените анализи относно приложните модели за носимо-
способност при продънване. Изяснен е изборът на контролните и критичните сечения, 
обобщени са принципите на конструиране на напречните армировки. Дефинирани са 
критерии за разпознаване на концентричното, центричното и нецентричното поведение.  
Представени са особеностите на напрегнатото състояние на плочите в областите около 
крайни и ъглови опори в сравнение с регулярното поведение при вътрешни колони. 
Предложено е решение за един често срещан в практиката случай на симетрично, но 
неравномерно напречно армиране около колоните, който в ЕС2 е представен неточно.  

Глава 3 е посветена на всички особености при изчисляването и конструирането на 
областите на продънване на безгредовите етажни стоманобетонни плочи – избор на 
дебелина, изчисляване на продънващата сила, оценка на  периметрите на контролните 
сечения при колони и стени, ефективност и конструиране на напречната армировка, 
конструиране на капители на колоните и удебеления на плочите, процедури за проверки 
и изчисления. Анализите и препоръките са подкрепени с числени примери, които обхва-
щат най-характерните приложни случаи на конструиране на областите на продънване. 

Особеностите на проява на продънването при фундаменти и фундаментни плочи 
са демонстрирани в глава 4. Систематизирани са критерии за меродавност на 
равнинното срязване или на продънването в зависимост от параметрите на единичните 
фундаменти и на опорите (колоните) върху тях. В допълнение към предпоставките в 
ЕС2 е обосновано конституирането на еластично-пластичен модел на гранично срязване 
на бетона при силно неценрично продънване на фундаментни плочи под 
стоманобетонни стени (шайби). Случаите от практиката са разгледани и като числени 
примери. 

В приложение са представени някои традиционни и съвременни техники за 
усилване на изпълнени стоманобетонни безгредови плочи срещу продънване. 

Монографията е публикувана през 2011г., съдържа 111стр. и е илюстрирана със 
100 фигури и 10 фотоснимки.  

 
София, 13.10.2011г.       
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