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ABSTRACT 
    The point load test is used as a quick and inexpensive means of obtaining rock 
strength indexes when logging core samples in either a field or laboratory setting. In 
order to estimate the Uniaxial compressive strength, indirect tensile strength 
(Brazilian and 4-point bending)of the rocks, index to strength conversion factors are 
used to involve three types of the most popular sedimentary rocks in Mosul city, 
which are limestone, sandstone and gypsum in both dry and wet conditions. The 
results showed that a conversion factors,(14.55,15.9) can be used to estimate 
compressive strength for both limestone and gypsum rocks in dry and wet conditions 
respectively. The study also found that conversion factors,(1.4,2.6) are applied in dry 
condition for the three rocks in Brazilian and Bending tests. 
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دراسة العالقة المتبادلة بين فحص التحميل النقطي وقوة تحمل االنضغاط األحادي 

  والشد لبعض الصخور الرسوبية في مدينة الموصل
  الخالصة

يعتبر فحص التحميل النقطي من الفحوصات الهندسية السريعة واالقتصادية إليجـاد دليـل قـوة         
ولغرض تقدير قوة تحمل االنضـغاط وقـوة    .تبربالموقع أو بالمخ سوءاتحمل الصخور االسطوانية 

بين دليل القوة في فحـص التحميـل   ) k(تحمل الشد الغير مباشر للصخور، تم إيجاد نسبة التحويل 
النقطي وقوة تحمل بعض الصخور الرسوبية الشائعة في الموصل وهي الحجر الجيـري، الحجـر   

أظهرت نتـائج الفحوصـات بأنـه يمكـن      .الرملي والجبس وذلك في حالتي الجفاف والتشبع بالماء
صخور الحجـر الجيـري    ل منإليجاد قوة التحمل لك )15.9 , 14.55 (     استخدام نسب التحويل

          ب التحويلــة بأن نســكما بينت الدراس .والجبس في حالتي الجفاف والتشبع على التوالي
لصخور الثالثة قيـد الدراسـة   تخدامها أيضا إليجاد قوة تحمل الشد في اــيمكن اس)  2.6 , 1.4 (

 .فقط الحالة الجافة وذلك في الفحص البرازيلي واالنحناء على التوالي وفي
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