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Bozunma, yeryüzüne yakın yerlerde kayaçlardaki fiziksel ve kimyasal süreçlerle geli en bir de i im 
olup, kaya kütlesi ve kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde pek çok olumsuz 
etkiye sahiptir. Kireçta ı ve traverten gibi ekonomik de ere sahip kayaçlarda bozunmaya kar ı
duyarlılık ve bozunma hızı yapı malzemesi olarak kullanılabilirlikleri açısından oldukça büyük bir 
önem ta ımaktadır. Laboratuvar ko ullarında, kayaçların bozunabilirli e göstermi  oldukları direnç, 
suda da ılmaya kar ı duraylılık indeksi ile belirlenmektedir. Literatürde, suda da ılmaya kar ı
duraylılık indeksinin tanımlanmasında, geleneksel iki çevrimin yanı sıra, çoklu çevrim uygulamalarına
da rastlanmaktadır.

Bu çalı manın amacı, suda da ılmaya kar ı duraylılık indeksi çevrim sayısının kayaç agregalarının
ekli üzerindeki etkisinin fraktal boyut yakla ımı kullanılarak ara tırılmasını içermektedir. Amaca 

uygun olarak, Denizli ve Antalya illeri çevresinde i letilen ta  ocaklarından çökelme ortamları, yapısal
ve dokusal özellikleri birbirinden farklı dört tip traverten ve üç tip kireçta ı toplanmı tır. Daha sonra, 
her bir kayaç tipi için on adet suda da ılmaya kar ı duraylılık indeks deneyi yapılarak, deneylere on 
çevrim sonuna kadar devam edilmi tir. Bu çalı ma da, 1., 2., 4., 6. ve 10. çevrimler sonunda tane 
ekillerinde meydana gelen de i im, fraktal boyut yakla ımı ile ortaya konmu  ve suda da ılmaya 

kar ı duraylılık indeksi ile arasındaki ili ki yorumlanmı tır. Tanelerin fraktal boyutları hesaplanırken,
düzlem üzerinden sapmaların gözlenebildi i bütün yüzeylerde fraktal boyut belirlenmi  ve daha sonra 
tek bir tane için hesaplanan de erlerin ortalaması kullanılmı tır.

Elde edilen sonuçlara göre, dikkate alınan her bir çevrim sonunda, suda da ılmaya kar ı duraylılık
indeksi azalırken, tanelerin ortalama fraktal boyutunda artı  gözlenmi tir. Fraktal boyutlarındaki bu 
artı , 1., 2., ve 4. çevrimler sonunda daha belirgin gözlenirken, 6. ve 10. çevrimler sonunda dikkate 
de er bir de i im sergilememekte, hatta bazı örneklerde yakla ık aynı de erleri sunmaktadır.
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Weathering that is degradability of rock near the surface of the earth due to physical and chemical 
progress has significant affect on the physical and mechanical properties of both rock mass and 
materials. Both durability against weathering and weathering speed are very important from the scope 
of usability of those rocks as building material for limestone and travertine type rocks that have 
economical worth. Durability resistance of rock against weathering could be measured using slake 
durability index test in laboratory condition. In the literature, besides common method that obtaining 
slake durability index after two cycles, some researchers conducted slake durability index test more 
than two cycles (i.e. four to ten cycles). 

 Purpose of the study is to investigate the affect of slake durability index cycle on aggregate shape 
using fractal dimension approach. To obtain the aim, rock samples including four type travertine and 
three type limestone all which has various depositional condition, texture and structural features were 
collected from the quarries operated in the cities of Denizli and Antalya surroundings. After that, for 
each rock type, ten slake durability index test were carried out within ten cycles. Variation of 
aggregate shape were explored utilizing slake durability indices of 1, 2, 4, 6 and 10 cycles by 
performing fractal dimension approach and further, the relationship between fractal dimension and 
slake durability index cycles were investigated in this research. As computing fractal dimension of the 
aggregate, all surfaces that deviations were observed are identified after then, average fractal 
dimension value of one aggregate were used for the aim.  

As result of findings, while decreasing the slake durability index after each cycle, average fractal 
dimension of aggregates are increased. While increment on the fractal dimension of the aggregate 
were so obvious at the end of 1, 2 and 4 cycle, after 6 and 10 cycle that increment are insignificant or 
about the same with previous cycles. 
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