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Tidlig dannelse af planetariske byggesten: Den største bestandel af primitive meteoritter (kon-
dritter) er millimeter-store glasagtige sfæriske kondruler, som er dannet ved kortvarig opsmelt-
ning i den solare protoplanetariske skive. I et nyt samarbejde mellem tre forskningsgrupper på
centeret, har vi ved hjælp af 22 individuelle kondruler vist at den primære kondrule dannelse
i det tidlige solsystem var begrænset til de første fåmillioner år efter dannelsen af Solen og at
disse første kondruler blev recirkuleret i den resterende levetid af den protoplanetariske skive.
Denne opdagelse stemmer overens med en primær episode for kondrule dannelse i løbet af den
tidligste fase af den protoplanetariske skive, karakteriseret ved stort masse flow, som efterfølges
af en længerevarende periode med kondrule omdannelse. En overflod af kondruler i denne
tidlige fase giver det udgangsmateriale, der er nødvendigt for at drive den effektive og hurtige
dannelse af planetariske objekter via kondrule tilvækst. Dette studie blev publiceret i journalen
Science Advances.

Den sene dannelseshistorie af jordbaserede planeter: Den akkretion af kondritisk materiale
til differentierede planetariske legemer antages at have været almindelig i det tidlige solsys-
tem. Imidlertid er timingen og omfanget af denne materialetilførsel til jordbaserede planeter
dårligt afgrænset. Ved brug af platin (Pt) stabil isotop data i en række af solsystems plane-
tariske legemer, har forskere ved Starplan vist at Jorden’s post-Arkæiske kappe har kondritisk
198Pt/194Pt, hvilket stemmer overens med tilførslen af et kondritisk late-veneer efter kernedan-
nelsen. Omvendt har Arkæiske bjergarter et ikke-kondritisk, tungt, 198Pt/194Pt, hvilket indikerer
bevarelsen af tidlige kappe komponenter, der undslap fuldstndig opblanding med late-veneer
komponenten. Disse data tyder påat opblandingen af <50 % af det fulde late-veneer inventar.
En såeffektiv opblanding inden i Jorden’s kappe før 3.85 Ga er mest i overensstemmelse med
moderne pladetektonik. Dette arbejde blev publiceret i journalen Geochemical Perspective Let-
ters.

ALMA og Rosetta opdager Freon-40 i rummet: Astronomer fra StarPlan fortsatte med at høste
frugterne af programmet Protostellar Interferometric Line Survey (PILS) fra radioteleskopet
”Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)” i Chile. To af disse artikler fra
2017 blev ledsaget af internationale pressemeddelelser: I den ene berettede astronomerne om
den frste opdagelse af methylchlorid CH3Cl (også kendt som Freon-40) både i retning af en
fjern ung protostjerne med ALMA samt i data fra Rosetta missionen’s besøg hos kometen
67P/Churyumov-Gerasimenko fra vores eget Solsystem. Opdagelsen af dette molekyle ved
begge disse objekter og dets kemi er en illustration af den vigtige organiske kemi der finder sted
i kolde skyer omkring ganske unge stjerner og hvilken rolle den spiller i sammenstningen af
Solsystemet, som vi ser det i dag. Dette arbejde blev publiceret i journalen Nature Astronomy.


