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ÖZET: Kaya malzemesinin elastisite modülü, tüneller, şevler, temeller gibi kaya mühendisliği projelerinde 
kullanılan önemli bir parametredir. Kaya mekaniği literatüründe, elastisite modülü ile bazı jeomekanik ve 
fiziksel özellikler arasında görgül ilişkiler bulunmaktadır. Mevcut görgül ilişkilerin en önemli eksikliği, ya 
eşitliklerin geliştirilmesi sırasında kaya türünün ihmal edilmesi ya da sınırlı sayıda kaya türünün dikkate 
alınmasıdır. Bu çalışmada, elastisite modülünün dolaylı yoldan belirlenebilmesi ve sözü edilen eksikliklerin 
giderilebilmesi amacıyla, Hoek-Brown yenilme ölçütünün mi sabiti, kaya türünün bir göstergesi olarak 
dikkate alınmıştır. Ayrıca, elastisite modülü, tek eksenli sıkışma dayanımı, çekilme dayanımı (Brazilian) ve 
birim hacim ağırlık değerlerinin bulunduğu toplam 37 kaya türüne ait 319 adet veri takımı kullanılmıştır. 
Sonuç olarak, elastisite modülünün kestirimine yönelik ve 0.86 korelasyon katsayısına sahip bir görgül eşitlik 
elde edilmiş olup, uygulamada kolaylık sağlaması amacıyla eşitlik grafiksel olarak da sunulmuştur. 
 
ABSTRACT: The modulus of elasticity of intact rocks is an important parameter and widely used in many 
rock engineering projects such as tunnels, slopes, foundations etc. In rock mechanics literature, some 
empirical relations exist between the modulus of elasticity, and some geomechanical and physical properties 
of rocks. The main deficiency of the existing empirical relations is that they either ignore the rock type or use 
limited rock types. In this study, to eliminate these deficiencies and construct a new empirical equation, mi 
constant of the Hoek-Brown criterion which is an indicator of rock type, was considered. In addition, a total 
319 data sets involving modulus of elasticity, uniaxial compressive strength, tensile strength (Brazilian) and 
unit weight representing 37 different rock types were used. Finally, an empirical equation having a coefficient 
of correlation of 0.86 is obtained to predict the modulus of elasticity and a chart for graphical prediction of 
modulus of elasticity is developed for practical purposes. 
 
 
1 GİRİŞ 
 
Kaya mühendisliği analizlerinde sağlam kayanın 
elastisite modülü bir girdi parametresi olarak 
kullanılmaktadır. Ancak, bu parametrenin doğrudan 
belirlenmesi için yüksek kaliteli karot örnekleri ve 
gelişmiş deney ekipmanı gerekmektedir. Bu 
nedenle, bu parametre kaya mekaniği 
uygulamalarında dolaylı olarak da belirlenmektedir. 
Deere & Miller (1966), Aufmuth (1973), Sachpazis 
(1990), Xu vd. (1990), kaya malzemesinin elastisite 
modülünü tahmin etmek amacıyla Schmidt sertlik 
çekicini kullanmışlardır. Bazı araştırmacılar (Tuğrul 
& Zarif 1999, Lashkaripour & Nakhaei 2001, 
Palchik 1999) tarafından, elastisite modülü ve tek 
eksenli sıkışma dayanımı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bazı kayaların; 
yüksek kil içeriği, yüksek porozite ya da iri taneler 
içermesi gibi özellikleri nedeniyle, çoğu zaman 
karot örnekleri elde etmek mümkün olamamakta ve 

elastisite modülü deneyleri uygulanamamaktadır. Bu 
tür kaya malzemelerinin, elastisite modülleri dolaylı 
yöntemler kullanarak kestirilebilmektedir. Bununla 
birlikte, elastisite modülü ve tek eksenli sıkışma 
dayanımı arasındaki mevcut görgül ilişkiler, sınırlı 
kaya türü ve/veya sınırlı sayıdaki veri ile 
türetilmişlerdir. Bir görgül eşitliğin güvenirliği, 
kullanılan veri sayısına ve kalitesine bağlı olduğu 
açıktır. Bu nedenle, mevcut ilişkiler sadece verisinin 
içerildiği kaya türünü temsil etmektedirler. Buna ek 
olarak, bazı kaya türlerinin tek eksenli sıkışma 
dayanımları aynı olmasına rağmen elastisite modülü 
değerleri farklı olabilmektedir. Bu durum, elastisite 
modülü ve tek eksenli sıkışma dayanımı arasında 
geliştirilen ilişkilerdeki en önemli sorundur. 
Elastisite modülünü tahmin etmede kullanılan bir 
diğer yaklaşım da, Schmidt serlik çekici, nokta yükü 
indeksi vb. gibi indeks deneylerin kullanılmasıdır. 
Ancak, indeks deneylerin kullanımındaki bazı 
sınırlamalara da literatürde sıkça değinilmektedir. 



Grasso vd. (1992) tarafından özetlenen bu 
sınırlamalar aşağıda verilmiştir. 
 

(a) Verilerin dağılım modelleri dikkate 
alınmadan normal dağılım kullanılmaktadır  

(b) Doğal kaya özellikleri (çizgisel yapılar gibi) 
ihmal edilmektedir. 

(c) Deney sayısı istatistiksel olarak anlamlı 
sonuçlar çıkartmak için oldukça sınırlıdır. 

(d) Örnek boyutunun etkisi dikkate 
alınmamaktadır. 

(e) Farklı litolojik birimlerden elde edilen 
sonuçlar birlikte değerlendirilmektedir. 

 
Yukarıda sözü edilen hususlar dikkate 

alındığında, yeni ve daha geniş bir veri tabanının 
ürünü olan görgül eşitliğin gereksinimi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle, bu çalışmada elastisite 
modülünün kestirimi için yeni bir görgül yaklaşımın 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yaklaşımın mevcut 
ilişkilerden en büyük farkı, kaya türünün bir 
göstergesi olan Hoek-Brown yenilme ölçütündeki 
mi sabitini dikkate almasıdır (Hoek & Brown 1980, 
Hoek & Brown 1997, Sönmez & Ulusay 1999, 
Hoek vd. 2002, Sönmez & Ulusay 2002). 
 
 
2 VERİ TABANININ ÖZELLİKLERİ 
 
Yayımlanmış makaleler ve raporların incelendiği 
literatür araştırmasının sonunda toplam 239 veri 
takımı elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
oluşturulan veri tabanı, oldukça geniş çeşitliliğe 
sahip kaya türlerinden elde edilen elastisite modülü, 
tek eksenli sıkışma dayanımı, çekilme dayanımı ve 
birim hacim ağırlık değerlerini içermektedir. Veri 
tabanında, elastisite modülü (Ei) 1.4 GPa ve 102 
GPa arasında değişim gösterirken, tek eksenli 
sıkışma dayanımı (UCS) 5.5 MPa ve 512 MPa 
arasında; birim hacim ağırlık (γ) değerleri 11.5 
kN/m³ ve 29.3 kN/m³; çekilme dayanımı (σt) 
değerleri 0.5 MPa ve 28 MPa arasında değişim 
göstermektedir (Şek. 1). Bu çalışmada, kullanılan 
parametreler, istatistiksel analizler için oldukça 
geniş bir veri aralığına sahiptir. Bu çalışmada 
kullanılan parametreler, 19 farklı magmatik kayaya 
ait 80 veri takımı (Okubo vd. 1991, Kasapoğlu 
1980, Schmidt 1972, Miller 1965, Stowe 1969, 
Howarth & Rowlands 1987, Tuğrul & Gürpınar 
1997, Krech vd. 1974, Tuğrul & Zarif 1999, 
Karfakis & Akram 1993, Saucier 1969), 4 farklı 
metamorfik kayaya ait 21 veri takımı (Betenuth vd. 
1994, Miller 1965, Howarth & Rowlands 1987, 
Judd 1969, Okubo vd. 1991, Schmidt 1972, 
Kasapoğlu 1980, Karfakis & Akram 1993, Krech 

vd. 1974) ve 14 farklı sedimanter kayaya ait 138 veri 
takımından (Kasapoğlu 1980, Bell 1994, Bilgin 
1982, Bell vd. 1997, Demou vd. 1974, Miller 1965, 
Gunsallus & Kulhawy 1984, Howarth & Rowlands 
1987, Bell 1981, Esu vd. 1994, Maksimov vd. 1963, 
Krech vd. 1974, Schmidt 1972, Stowe 1969, Bell 
1978, Judd 1969, Okubo vd. 1991, Ramamurthy & 
Arora 1994, Erguvanlı & Yüzer 1977, Erdoğan 
1986, Topal & Doyuran 1997) oluşmaktadır. Ayrıca, 
literatürden elde edilen verilere, ilave veri sağlamak 
amacıyla laboratuvar çalışması da yapılmıştır. Bu 
amaçla, Ankara ve yakın çevresinde yüzeylenen 
grovak ve aglomeralardan karot örnekler hazırlanmış 
ve tek eksenli sıkışma dayanımı, Brazilian çekilme 
dayanımı, birim hacim ağırlık deneyleri yapılmıştır. 
Bu deneyler sonunda yukarıda sözü edilen bütün 
parametreleri içeren toplam 80 ilave veri takımı elde 
edilmiştir. Bu ilave verilerle birlikte görgül 
yaklaşımın elde edilmesi için 319 adet veri 
takımından oluşan bir veri tabanı hazırlanmıştır. 
 
 
3 YÖNTEM 
 

3.1 Basit regresyon analizleri 
 

Analizlerin ilk aşamasında UCS ve γ gibi bağımsız 
değişkenler ve Ei arasında anlamlılık düzeyinin ve 
ilişkinin türünün elde edildiği basit regresyon 
analizleri yapılmıştır. Ei (GPa) ve sırasıyla UCS 
(MPa) ve γ (kN/m³) arasındaki en yüksek korelasyon 
katsayıları üssel ve eksponansiyel ilişkiler ile elde 
edilmiştir (Eş.1 ve Şek. 2). 
 

0157.13031.0 UCSEi =  (r=0.82)         (1a) 
( )γ2708.0exp0318.0=iE  (r=0.76)        (1b) 

 
Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, elastisite 

modülünün kestirimine yönelik, UCS ve γ’nın ya da 
her ikisinin birden kullanıldığı modeller mevcut 
olmakla birlikte, bu modellerden hiç biri kaya türünü 
dikkate almamaktadır. Bu çalışmada, Ei’nin 
kestiriminde bir girdi parametresi olarak, Hoek- 
Brown yenilme ölçütünün mi sabiti kullanılmış ve 
dolayısıyla kaya türünün de dikkate alınması 
amaçlanmıştır. Aynı UCS değerine sahip iki farklı 
kayanın tanelerinin/minerallerinin boyut, şekil ve 
pekişmesi vb. gibi özelliklerine bağlı olarak Ei 
değerleri farklı olabilmektedir. Deere & Miller 
(1966), bu durumun tanımlanması için modül oranını 
önermişlerdir.   Hoek - Brown  yenilme ölçütü,  kaya
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Şekil 1 Veri tabanındaki (a) tek eksenli sıkışma dayanımı, (b) elastisite modülü, (c) birim hacim ağrılık ve (d) çekilme dayanımı 
verilerinin istatistiksel değerlendirmeleri 
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Şekil 2 Elastisite modülü ile (a) tek eksenli sıkışma dayanımı 
ve (b) birim hacim ağırlık arasındaki basit regresyon analizleri 

mekaniği literatürüne girdiğinden bu yana (Hoek & 
Brown 1980), hem kaya malzemesi hem de eklemli 
kaya kütlelerinin doğrusal olmayan dayanım 
zarflarının belirlenmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ölçütteki mi sabiti, daha çok anlık 
içsel sürtünme açısının eğimini kontrol etmektedir. 
Kaya türüne bağlı olarak mi değerinin seçilebildiği 
bir takım tablolar da önerilmiş olmakla birlikte 
(Hoek & Brown 1997), bu parametre üç eksenli 
deneylerden elde edilen σ1 ve σ3 veri çiftleri 
kullanılarak kaya malzemesi için önerilen eşitlikten 
belirlenmektedir (Eş. 2). 
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Burada sırasıyla σci kaya malzemesinin tek eksenli 
sıkışma dayanımı; mi Hoek-Brown sabiti, σ1 ve σ3 
en küçük ve en büyük asal gerilmelerdir. 
Literatürden derlenen, ayrıca bu çalışma kapsamında 
yürütülen deneylerden elde edilen toplam 319 veri 
takımı elastisite modülü, çekilme dayanımı 
(Brazilian) (σtB), UCS ve γ değerlerinden 
oluşmaktadır. Bu nedenle, mi değerleri her bir veri 



seti için, σtB ve UCS veri çifleri dikkate alınarak 
belirlenmiş olup, bu amaçla aşağıdaki aşamalar 
kullanılmıştır. 
 

i. σ1+3σ3=0 (Şek. 3) Brazilian deneyinde 
yenilme anındaki koşul (Jaeger & Cook 1979). 

ii. σ3 = σtB ; σ1 = -3σtB veri çiftleri ve σci (UCS) 
değerleri Eş.2’de yerine konur ve mi değeri 
belirlenir. 
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Şekil 3. Kaya malzemesinin tek eksenli sıkışma dayanımına 
(σci) ve Brazilian yöntemi ile belirlenmiş çekilme dayanımına 
(σtB) ait Mohr çemberleri ve yenilme zarfı 
 
 
Veri tabanına ait modül oranları çok düşükten çok 
yükseğe kadar değişen geniş bir aralık 
göstermektedir (Şek. 4). Basit regresyon 
analizlerinin son aşamasında, modül oranı ve mi 
parametresi arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Korelasyon katsayısı 0.35 (Şek. 5) olan, ters üssel 
bir eşitlik elde edilmiştir. Eğer mi değerleri üç 
eksenli deney sonuçlarından elde edilebilmiş 
olsaydı, eşitliğin daha yüksek bir korelasyon 
katsayısına sahip olması beklenebilirdi. Bununla 
birlikte, sağlam kayanın mi parametresi ve modül 
oranı arasında genel olarak bir ters ilişkinin varlığı 
belirlenmiştir (Eş.3). 
 

331.003.695 −= i
i mUCS

E  (r = 0.35)         (3) 

 

3.2 Görgül eşitliğin türetilmesi 
 

Basit regresyon analizleri, sağlam kayanın elastisite 
modülü ile UCS ve γ parametreleri arasında yüksek 
bir korelasyonun olduğunu göstermiştir. Bunun yanı 
sıra, kaya malzemesinin elastisite modülü ile mi 
arasında da genel anlamda bir regresyon ilişkisinin 
varlığı belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizlerinde 
girdi ve çıktı parametreleri arasındaki ilişkinin 

doğrusal olduğu kabul edilir. Ancak, basit regresyon 
analizlerinde Ei ve UCS, γ ve mi arasında doğrusal 
olmayan ilişkiler bulunmuştur. Bu nedenle, basit 
regresyon ilişkilerini de yansıtan ve UCS ve γ’yı 
birlikte içeren birleştirilmiş parametre (CP) 
türetilmiştir (Eş. 4). 
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Şekil 4 Veri tabanının Deere & Miller (1966) tarafından 
önerilen modül oranı abağı üzerindeki dağılımı 
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Şekil 5 Hoek-Brown yenilme ölçütündeki mi parametresi ile 
modül oranı arasındaki basit regresyon analizi 
 

)exp(0.2708 0.0318 x m 695.03 x 331.0
i γ−=UCSCP          (4) 

 
Ei ve CP arasında 0.86 korelasyon katsayısına sahip 
üssel bir ilişki elde edilmiştir (Eş. 5 ve Şek. 6).  
 

6106.00074.0 CPEi =  ( r = 0.86)          (5) 
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Şekil 6 Birleştirilmiş parametre ile elastisite modülü arasındaki 
basit regresyon analizi 
 
 
Ei’nin kestirimi için geliştirilen eşitlik, Eş. 4 ve Eş. 5 
kullanılarak sadeleştirilmiş olup, Eş. 6’da son 
haliyle verilmiştir. Ayrıca, kullanıcıya kolaylık 
sağlaması amacıyla Ei’yi tahmin etmeye yönelik bir 
abak ta geliştirilmiştir (Şek. 7). 
 

2.0

6.0 )17.0exp(
05.0

i
i

m
UCS

E
γ

=            (6) 

 
Burada; Ei, elastisite modülü (GPa); UCS, tek 
eksenli sıkışma dayanımı (MPa); γ, birim hacim 
ağırlık (kN/m³); mi ise Hoek-Brown sabitidir. 
 

3.3 Görgül eşitliğin kestirim performansı 
 

Çalışmanın bu aşamasında, türetilmiş olan eşitliğin 
(Eş. 6) kestirim kapasitesininin kontrolü amacıyla bir 
dizi performans analizi gerçekleştirilmiştir. 
Performans analizlerinin ilk aşamasında ve RMSE 
(Root Mean Square Error) ve VAF (Variance 
Account For) indisleri hesaplanmıştır. Görgül 
eşitliğin VAF ve RMSE performans indisleri 
sırasıyla 57% ve 15.2 olarak hesaplanmıştır. 
Mükemmel bir kestirim kapasitesi için, VAF %100 
ve RMSE 0 olmalıdır. Performans analizleri bu 
çalışmada geliştirilen görgül eşitliğin yüksek bir 
tahmin kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 7 Görgül eşitlik kullanılarak hazırlanan elastisite modülü tahmin abağı 



Bunlara ek olarak, çapraz kontrol grafikleri de 
çizilmiştir. Şekil 8’de, hesaplanan ve tahmin edilen 
veri çiftlerinin 0.76 korelasyon katsayısı ile 1:1 
çizgisi üzerinde dağıldığı gözlenmektedir. Yapılan 
tüm performans analizleri, bu çalışmadaki görgül 
eşitliğin yeterli tahmin kapasitesine sahip olduğuna 
işaret etmektedir. 
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Şekil 8 Ölçülen görgül eşitlikten belirlenen elastisite 
modüllerinin çapraz korelasyonu 
 
 
4 SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler 
aşağıda verilmiştir: 
 

(a) İstatistiksel analizlerdeki anlamlı ilişkiler, 
mekanik ve deformasyon özellikleri geniş bir 
aralıkta dağılım gösteren oldukça farklı kaya 
türlerinden oluşan bir veri tabanının 
oluşturulması ile sağlanmıştır. Bu husus, 
elastisite modülünün kestirimi için gerekli 
genel bir görgül eşitliğin elde edilmesi 
açısından da oldukça önemli bir noktadır. 

(b) Elastisite modülünün dolaylı yoldan 
belirlenmesi amacıyla bu çalışmada 
oluşturulan görgül eşitlikte, Hoek-Brown 
yenilme ölçütünün mi sabiti, kaya türünün 
bir belirteci olarak kullanılmıştır. 

(c) Çalışma kapsamında geliştirilen görgül 
eşitliğin korelasyon katsayısı 0.86 olarak 
elde edilmiştir. Eğer birim hacim ağırlık, tek 
eksenli sıkışma dayanımı ve mi sabiti 
biliniyorsa, sağlam kayanın statik elastisite 
modülünün kestirimi yeterli bir doğrulukta 
yapılabilmektedir. 

(d) Eğer, mi değerleri üç eksenli deney 
sonuçlarından elde edilebilirse, eşitliğin daha 

yüksek bir korelasyon katsayısına sahip 
olması beklenebilir. Bununla birlikte, 
çekilme dayanımını belirlemek için yapılan 
Brazilian deneyinin uygulanması üç eksenli 
deneyden çok daha kolaydır. Bu çalışmada, 
mi sabitinin, tek eksenli sıkışma dayanımı ve 
çekilme dayanımı (Brazilian) kullanarak 
belirlenmesi tercih edilmiştir. 
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