
                           

 

   الهيليوممعلومات عن
  

 .، وهو ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون بعد الهيدروجين"He"الهيليوم بالرمز يعرف  •

تم اكتشاف الهيليوم بالشمس قبل العثور عليه على األرض، ويوجد بوفرة كبيرة في النجوم الحارة المسؤولة  •
 .عن طاقة الشمس والنجوم

 .لشمس ويتكون نتيجة لالنصهار داخل النجوم كالشمسيشكل الهيليوم ما يقرب من ربع كتلة ا •
 .الهيليوم عديم اللون والمذاق •
 .الهيليوم أخف من الهواء وغير قابل لالشتعال وهو غاز خامل ال يتفاعل •
الستة التي تتكون بشكل طبيعي، والتي تعرف بهذا االسم نظراً لقلة أو انعدام " الغازات النبيلة"الهيليوم أحد  •

 .ائياًتفاعلها كيم
 .يتم استخالص الهيليوم تجارياً من طبقات الغاز الطبيعي •
 : يمكن استخدام الهيليوم في العديد من التطبيقات الطبية والصناعية •

 
يستخدم الهيليوم في تنظيف محركات الصواريخ، وضبط الضغط داخل صواريخ الوقود : الصواريخ �

لصواريخ، ودفع الوقود داخل المحركات أثناء السائل، وتكثيف الهيدروجين واألكسجين إلنتاج وقود ا
 . عمليات إطالق الصواريخ

يستخدم الغواصون ممن يمارسون الغوص في أعماق البحار مزيجاً من : الغوص في أعماق البحار �
والذي (الهيليوم واألكسجين للتنفس تحت الماء لتفادي المشكالت التي يسببها التنفس بالهواء العادي 

تحت الضغط المرتفع ومن بينها اضطراب اإلدراك ) من النيتروجين واألكسجينيتكون في أغلبه 
 .وإصابات المفاصل المنهكة

يعد الهيليوم مادة مبردة هامة ويستخدم لدراسة القدرة الفائقة على التوصيل وعمل : المواد المبردة �
 .قطع المغناطيس ذات القدرة الفائقة على التوصيل

يستمر تزايد استخدام الهيليوم السائل في التصوير بالرنين : سيالتصوير بالرنين المغناطي �
 . المغناطيسي مع ظهور وتطوير استخدامات جديدة لألجهزة والمعدات في القطاع الطبي

 . يستخدم الهيليوم في نفخ المناطيد والبالونات العلمية والبالونات الترفيهية: المناطيد والبالونات �
خدام الهيليوم في تقدير عمر الصخور والمعادن المحتوية على  يمكن است:الصخور والمعادن �

 .اليورانيوم والثوريوم، عن طريق قياس احتفاظها بالهيليوم
 يستخدم الهيليوم في التلسكوبات الشمسية للحد من التأثيرات التشويهية الناجمة :التلسكوبات الشمسية �

 .دساتعن التفاوت في درجة الحرارة في الحيز الموجود بين الع
  



                           

 

  راس غاز والهيليوم
  

  مليار قدم قياسي مكعب سنويا1.3ً    سعة التصميم

  2010مايو   بدء األعمال اإلنشائية

  2013يونيو       بدء اإلنتاج

  مليار قدم قياسي مكعب سنويا1.3ً    تقديرات اإلنتاج

 شركة إير ليكويد            عملية استرجاع الهيليوم المتطورة المسجلة براءتها باسم التكنولوجيا

           المطورون
 )2قطر غاز (شركة قطر للغاز المسال المحدودة   •

 )3قطر غاز  (3شركة قطر للغاز المسال المحدودة  •

 )4قطر غاز  (4شركة قطر للغاز المسال المحدودة  •

 )3(شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة  •

 شركة راس غاز المحدودة    الجهة المشغلة

  بالمائة من اإلمداد العالمي25 معاً 2 و1سوف ينتج هيليوم    نتاج اإل
 


