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Abstract 

This study is aimed to investigate the surfacial deterioration of some common 
sedimentary rocks near Mosul city as a result of freezing-thawing cycles on physical 
and mechanical properties of two types of Limestone denoted as (L1 and L2), 
Sandstone (S) and Mosul Marble (M). Physical and mechanical tests include; 
uniaxial, triaxial compression tests, point load test and the indirect tensile strength 
(Brazilian test) have been performed on both the fresh specimens and the specimens 
subjected to a number of freezing-thawing cycles (5, 10, 15 and 20). Test results 
showed that the freezing and thawing is a process of physical deterioration, a 
significant reduction in different percentages in uniaxial and triaxial compressive and 
tensile strength was observed in all the rocks tested. A little variation was observed in 
the slaking durability indices (IS-D) of (L1, L2 and M) rocks among three conducted 
cycles at fresh state, while (S) rock showed high percent loss of about 45.81% in its 
durability. On the other hand, the water absorption percent of the tested rocks showed 
a clear increase with the increase of number of  freezing-thawing cycles. 
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تأثير دورات اإلنجماد والذوبان على الخواص الفيزيائية والميكانيكية لبعض الصخور 

  الواقعة بالقرب من مدينة الموصل الرسوبية
  الخالصة
ـ   إن الصـخور   أنـواع ي لـبعض  ـالهدف من هذا البحث هو دراسة خاصية التآكـل والتداع
من صخور الحجـر الجيـري    تم اختيار نوعين. ة بالقرب من مدينة الموصلــة الشائعـالرسوبي

 (M)صخور مرمـر الموصـل    إلى باإلضافة )S(مع صخور الحجر الرملي (L1 and L2) نوع
والـذوبان علـى عـدد مـن      اإلنجمادوالذوبان على خصائص  اإلنجماد خاصية تأثير إليجادوذلك 

خاصـة  على خصائصها الميكانيكية والفيزيائية من خالل الفحوصات ال) 20، 15، 10، 5( الدورات
الطريقـة  (والثالثي المحاور، فحص التحميل النقطي وقوة الشد غيـر المباشـر    األحاديباالنضغاط 
ونسـبة التشـبع المـائي     التآكـل والذوبان على خصائص  اإلنجماد تأثير إلى باإلضافة) البرازيلية
ور أظهرت الدراسة بان خاصية اإلنجماد والذوبان للدورات المستمرة هـي عمليـة تـده   . للصخور

فيزيائية مهمة تعمل على إضعاف قوة تحمل الصخور موضوع الدراسـة في كال حالتي الضغــط  
والشـد وبنسب مختلفة تعتمد على نوع الصـخور التـي فحصـت    ) أحـادي وثالثــي المحاور(

كما بينت فحوصات التدهور والديمومة ولثالث دورات بان تأثيرها . وخصائصها الفيزيائية والهيكلية
بينما كانت نسبة التآكل والتـدهور لصـخور الحجـر     (L1, L2 and M)لى الصخور نوع قليل ع

كمـا  . مقارنة بالصخور الغير متعرضة لدورات اإلنجماد والذوبان %45.81الرملي عالية وبحدود 
والذوبان لكافة النماذج الصخرية  اإلنجمادالماء بزيادة دورات  امتصاصأظهرت النتائج زيادة نسبة 
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