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I filmen "The Martian" behöver den strandsatte astronauten Mark Watney tillverka
vatten. Han inser att vad han har är en stor mängd av raketbränslet hydrazin, som
producerar vätgas och kvävgas när det sönderfaller1. Och med gott om syre i luften
kan vätgas omvandlas till vatten. . .

Kemi

I grunden kan hydrazin falla sönder på tre sätt:

N2H4 −−→ N2 + 2H2 (1)
3N2H4 −−→ N2 + 4NH3 (2)

N2H4 + 4NH3 −−→ 3N2 + 8H2 (3)

Vätgas kan sedan givetvis fås att reagera med syrgas:

2H2 +O2 −−→ 2H2O (4)

Om man förenklar lite genom att slå ihop 2, 3 och 4 samt ignorerar 1 tills vidare
får man:

4N3H4 + 4O2 −−→ 4N2 + 8H2O (5)
1Detta sker spontant vid ca 800 ◦C



Enligt boken tillverkade han 600 L vatten. Om vi antar 100% effektivitet så kan vi
nu beräkna hur mycket hydrazin det gick åt.

Hur mycket hydrazin gick det åt?

Uträkningen sker i flera steg och värdena fylls in i tabellen vartefter:

1. Molförhållandet läser man ut ur reaktionsformeln

2. Substansmängden vatten räknas ut

n =
m

M
=

6,00 · 105 g
18,0 g/mol

= 33 300mol

3. Från molförhållandet och svaret får vi att det gick åt 16 700mol hydrazin
(hälften så många mol hydrazin som vatten).

4. Massan hydrazin räknas ut:

m = nM = 16 700mol · 32,0 g/mol = 5,33 · 105 g

4 N3H4 + 4 O2 −−→ 4 N2 + 8 H2O
molförhållande 4 4 4 8
n 16 700mol 33 300mol
M 32,0 g/mol 18,0 g/mol
m 5,33 · 105 g 6,00 · 105 g

Svar: De gick åt 533 kg hydrazin.

Hur rimlig är vår förenkling av reaktionen?

I grunden kommer båda reaktionerna på första sidan att ske (1 samt 2+3) . Men
då reaktion 1 på föregående sida ger samma mängd vätgas per hydrazin kommer
detta inte att påverka mängden producerad vätgas.

Övning

Räkna på samma sätt ut massan av den mängd syrgas som gick åt.
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