
ASTROCHEMIE:
BOUWSTENEN VOOR LEVEN TUSSEN DE STERREN

Ewine F. van Dishoeck

INHOUD

� Waar worden moleculen gevonden?
� Welke moleculen zijn gevonden?
� Hoe worden moleculen waargenomen?
� Interstellaire chemie
� Vorming van complexe pre-biotische moleculen in de

ruimte
� Chemische evolutie tijdens de vorming van sterren en

planeten
� Moleculen in primitieve objecten in ons zonnestelsel:

kometen, meteorieten, ...
� Kunnen deze moleculen heelhuids op nieuwe plan-

eten komen?



I. Waar worden moleculen gevonden?

� Ruimte tussen de sterren is niet leeg, maar gevuld
met een héél ijl gas met een gemiddelde dichtheid van 1
atoom per kubieke cm
� Moleculen worden gevonden in de koude, dichte con-
centraties (‘wolken’) van het gas

Diffuse wolken
�������
	 ����

K ��� 	 ����
cm ���

Dichte wolken
�������
	 ���� ����

K ��� 	 ������ ����
cm ���

Onze atmosfeer
�������
	 �����

K ��� 	 � � �� �"!
cm ���

# Condities in de interstellaire ruimte zijn heel anders
dan normaliter in een lab op aarde; zelfs een ‘dichte’
wolk is nog steeds veel ijler dan het beste vacuum op
aarde

� Chemici voorspelden dat er onder deze condities geen
chemische reacties en dus geen moleculen zijn
� Verrassing: interstellaire wolken hebben een hele rijke
chemie!
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L Er is voldoende tijd om moleculen te vormen, ondanks
de lage dichtheden

$ Botsingen vinden vaak genoeg plaats dat de bewe-
gingen van moleculen kunnen worden gekarakteriseerd
door één kinetische gas temperatuur M I�.�0 ; interstellaire
wolken zijn echter niet in thermodynamisch evenwicht

$ Interstellaire wolken zijn de geboorteplaatsen van nieuwe
sterren en planeten; veel van de informatie over het ster-
vormingsproces komt uit moleculaire waarnemingen



N Samenstelling wolken (qua aantal deeltjes):
O P�QSR H
O TQSR He
O Q<UVQWTXR C, O, N, ...Y Q<UZQ�QWTXR Si, Fe, P, S, ...
O TQ\[^]"_`R stof (0.1 a m silicaten, koolstofachtige deeltjes)

b Wolken bestaan voornamelijk uit H, met hier en daar
een chemisch meer interessant element (C, N, O, ...).
Stofdeeltjes bevatten O TXR van de massa van de wolk

N Stofdeeltjes absorberen en verstrooien ultraviolette stra-
ling van sterren b beschermen moleculen tegen vernie-
tigende straling

N Interstellaire ruimte wordt continu verrijkt met zware
elementen die gemaakt zijn door kernfusie in het inwendige
van sterren en worden uitgestoten in de interstellaire ruimte
tijdens het afsterven van sterren (bv. nova- en supernova
explosies, zie eerder college)



II. Hoe worden moleculen waargenomen?

c De energie van een molecuul is opgebouwd uit de en-
ergieën die samenhangen met de bewegingen van de
electronen en kernen:
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Figure 1: Schets van mogelijke energieniveaus en overgangen in moleculen



A. Diffuse wolken

� Straling van heldere achterliggende sterren dringt door
de hele wolk heen
� moleculen worden waargenomen als nauwe interstel-
laire absorptielijnen bij zichtbare en ultraviolette golfleng-
ten (electronische overgangen), gesuperponeerd op het
stellaire spectrum
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Figure 2: Schets van infrarode absorptielijnen in de richting van protosterren



B. Donkere wolken

Zichtbare en ultraviolette straling dringt niet meer door
(‘kolenzakken’ aan de hemel) � moleculen worden waar-
genomen in millimeter of infrarode golflengte gebied:

� Rotatie emissielijnen bij millimeter golflengten. Mole-
cuul wordt door botsingen in een hogere energietoestand
gebracht en vervalt door spontane emissie. Alleen lijnen
van moleculen met een permanent dipoolmoment kun-
nen worden waargenomen � geen informatie over sym-
metrische moleculen zoals H � , C � , N � , O � , CH � , C � H �
� Vibratie absorptielijnen bij infrarode golflengten tegen
een heldere infrarode bron (bv. een protoster, zie Figuur
2). Via deze techniek kunnen ook symmetrische mole-
culen zoals CH � en C � H � , evenals moleculen in de vaste
fase (bv. ijs), worden waargenomen

� Onze aardatmosfeer belemmert waarnemingen van een
aantal belangrijke interstellaire moleculen, i.h.b. H � O, O �
en CO � � satellieten



III. Welke moleculen zijn waargenomen?

Geschiedenis

� Eerste simpele moleculen (CH, CH � , CN) zijn in 1937–
1941 waargenomen via absorptielijnen bij zichtbare golflengte

� Eerste meer-atomig molecuul (NH � ) waargenomen via
emissielijnen bij 1 cm in 1968

� Ontwikkeling millimeter telescopen � detectie CO bij
3 mm in 1970

� Vloedgolf van nieuwe ontdekkingen sinds 1970, vnl.
via millimeter emissielijnen (bv. met James Clerk Maxwell
Telescoop op Mauna Kea, Hawaii)

� Lancering Infrared Space Observatory in 1995; eerste
mogelijkheid voor infrarode spectroscopie boven de aard-
atmosfeer � veel informatie over H � O, CO � , samenstel-
ling stofdeeltjes, ...



Interstellaire moleculen

� Meer dan 120 verschillende moleculen geı̈dentificeerd,
exclusief isotopen (bv. ��� CO, HDO, ...). De waargeno-
men abondanties variëren van ��\ W¡ (CO) tot �¢�   �G� t.o.v.
H £
� Veel huis, tuin en keuken-moleculen zoals CO, HCN,
H £ CO, NH � , CH � CH £ OH, ....; CO dient als ‘tracer’ van H £ ,
dat niet direct kan worden waargenomen

� Exotische moleculen zoals HCO ¤ , N £ H ¤ , lange kool-
stofketens (bv. HC �G� N), MgNC, .... Deze moleculen zijn
eerst in de ruimte gevonden voordat ze ooit in een lab
op aarde waren gesynthetiseerd

� Ring moleculen moeilijk waar te nemen, bv. C � H £ , SiC £
� Sterke aanwijzingen voor Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAHs) via brede infrarode emissieban-
den

� Aanwijzingen voor C ¤¥k¦ (geı̈oniseerd buckminsterfullereen)
via diffuse interstellaire banden in zichtbare spectrum

� Aminozuren zoals glycine nog niet definitief gevonden
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Figure 3: Infrarood spectrum van een planetaire nevel met sterke C-H en C-C vibratiebanden van polycy-
clische aromatische koolwaterstoffen (PAHs).



De grootste chemische fabrieken in de melkweg

Orion

Figure 4: Millimeter sprectrum van de Orion moleculaire wolk in het atmosferische venster (geel) rond 650
GHz. Honderden lijnen zijn gevonden die aan een vijftigtal moleculen kunnen worden toegeschreven.



Galactisch Centrum (Sgr B2)

� Veel verzadigde moleculen zoals alcoholen (CH � OH,
CH � CH � OH), ethers (CH � OCH � ), cyaniden (CH � CN, ...)

� Grote verschillen in abondanties tussen isomeren (bv.
methylformiaat HCOOCH � � � azijnzuur CH � COOH of
glycolaldehyde (suiker) CH � OHCHO)

Figure 5: Isomeren met de chemische samenstelling CH � COOH ontdekt in de interstellaire ruimte



Interstellaire stofdeeltjes

� Kleine vaste deeltjes variërend in grootte van � 0.01 –
0.5 � m; temperatuur � 10 K in donkere wolken

� Samenstelling: amorfen silicaten, koolstofachtige deel-
tjes (bv. grafiet). Vrijwel alle beschikbare Si, Mg, Fe is
opgenomen in het stof

� Gas-fase moleculen botsen met koude stofdeeltjes eens
in de � �
	�� jaar en vriezen vast  ijsmantel
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Figure 6: Schets van een interstellair stofdeeltje in een donkere wolk, bestaande uit een silicaat kern met
een ijsmantel.



Waarnemingen ijsmantels

Figure 7: Infrarood spectrum waargenomen in de richting van de protoster W 33A (zie Figuur 2 voor
schets). Alle brede absorptiebanden kunnen aan ijzen en silicaten worden toegeschreven.



Samenstelling ijsmantels

Table 1: Waargenomen samenstelling interstellaire en cometaire ijsmantels (H � O=100)

Species Protoster Protoster Komeet
N7538 IRS 9 W 33A Hale-Bopp

H � O 100 100 100
CO 10 3 23
CO � 16 4 6
CH � OH 9 10 2
H � CO 3 2 1
HCOOH 2 0.5 0.1
NH � 10 4 0.7
CH � 1 0.4 0.6
OCS 0.1 0.05 0.4
OCN � 0.8 1



IV. Hoe worden moleculen gevormd?

� Chemie is niet in thermodynamisch evenwicht van-
wege lage dichtheden en temperaturen � gebruik kine-
tische vergelijkingen

� Chemie wordt bepaald door reacties tussen twee deel-
tjes; de abondanties hangen af van temperatuur, dichtheid,
stralingsveld, geschiedenis wolk, ....

� Interstellaire chemische netwerken bestaan uit duizen-
den reacties, maar er zijn slechts een handvol verschil-
lende ‘typen’ reacties

� Vorming van moleculaire binding in gas fase is moei-
lijk, aangezien bindingsenergie alleen kan worden afge-
voerd via straling (‘radiatieve associatie’). Dit is een zeer
langzaam proces. Vorming van moleculen op stofdeel-
tjes is voor sommige moleculen sneller (bv. H � )



� Fotodissociatie is belangrijkste vernietigingsproces in
diffuse wolken en belemmert opbouw complexe mole-
culen. Stofdeeltjes beschermen moleculen in donkere
wolken

� Ion-molecuul reacties verlopen bij lage temperatuur
(10 K) net zo snel als bij kamertemperatuur (300 K) �
zeer effectief bij vorming complexere moleculen



Typen moleculaire processen

Vormingsprocessen

Radiatieve associatie X + Y � XY + h �
Oppervlakte reactie X + Y: � � XY + �
Destructieprocessen

Fotodissociatie XY + h � � X + Y
Dissociatieve recombinatie XY � + ��� X + Y

Herordeningsprocessen

Ion-molecuul reacties X � + YZ � XY � + Z
Neutrale reacties X + YZ � XY + Z



Figure 8: De interstellaire gas-fase koolstofchemie.



V. Chemie tijdens ster- en planeetvorming

Stadia in stervormingsproces

� Wolk trekt samen en stort ineen onder zijn eigen zwaar-
tekracht; vorming protoster in centrum

� Rotatie wolk � vorming circumstellaire schijf (‘pre-solaire
nevel’) rond protoster

� Gas en stof van omringende wolk regenen op schijf en
protoster; opbouw van ster verloopt via schijf

� Protoster ontwikkelt wind en blaast omringende wolk
weg � alleen jonge ster + schijf over
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Figure 9: De verschillende stadia in de vorming van sterren en planeten.



Planeetvorming

� Stof in schijf klontert samen en zakt naar middenvlak miljarden rotsblokken ter grootte ! " km: planetesi-
malen

� Planetesimalen botsen en vormen (soms) planeten;
planeten vegen ring in schijf en belemmeren vorming an-
dere planeten

� Vorming gas-rijke Jupiter-achtige planeten gebeurt re-
latief snel als gas nog aanwezig is in schijf

� Uiteindelijk wordt al het gas en stof weggeblazen of
opgenomen in planeten/rotsblokken  volwassen ster
met planetenstelsel
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Figure 10: De verschillende stadia in de vorming van planeten.



Recente resultaten

# Vrijwel alle jonge sterren zijn omgeven door een cir-
cumstellaire schijf

# Grootte schijf vergelijkbaar met grootte van ons zonne-
stelsel

# Massa schijf meestal voldoende om planetenstelsel te
vormen (ong. 10 $ massa Jupiter)

# Exo-planeten zoals Jupiter gevonden rond een hon-
derdtal nabije sterren

# Exo-planeten zoals onze aarde nog niet gevonden;
hiervoor zijn nieuwe waarneemfaciliteiten nodig



Chemie tijdens stervorming

% Pre-stellaire fase: chemie wordt gedomineerd door gas-
fase ion-molecuul reacties. Vorming van ionen, radi-
calen en lange koolstofketens (bv. C & S, HC ' N)

% Ineenstorting wolk: hoge dichtheden en lage tempe-
raturen, zodat de meeste moleculen vastvriezen op de
stofdeeltjes; oppervlakte reacties leiden tot verzadigde
verbindingen vanwege overschot H, i.h.b. O ( H & O, C
( CH ) , N ( NH * , CO ( CH * OH (zie Figuur 7)

% Protostellaire fase: protoster verwarmt stof en gas (
verdamping van ijzen

% ‘Hot core’ fase: Geëvaporeerde moleculen (i.h.b. CH * OH
en H & O) drijven hoge temperatuur gas-fase reacties die
tot complexe organische verbindingen leiden (bv. CH * OCH * )



Figure 11: Voorbeeld van een waargenomen spectrum van een protoster in de ‘hot core’ fase met veel
complexe organische moleculen.



+ Schokken: Interactie tussen de stellaire wind en het
omhullende gas leidt tot schokken, waarbij de tempera-
tuur lokaal tot , 2000 K wordt verhit - vorming van veel
H . O via:

/ 0 1 . - /�1
(2)/�1 0 1 . - 1 . / (3)

Deze reacties hebben een energiebarrière en verlopen
niet bij lage temperaturen. Schokken kunnen ook de
stofdeeltjes en ijsmantels vernietigen ( - SiO).

+ UV straling: Ultraviolette straling van jonge ster dis-
socieert moleculen, en leidt tot vorming complexe niet-
vluchtige organische moleculen in resterende ijzen

+ Buitendeel schijf: Deel van de moleculen en stofdeel-
tjes van de wolk worden geı̈ncorporeerd in schijf, en vor-
men het ruwe materiaal waaruit planetenstelsels worden
gevormd. Materiaal in buitenste deel schijf blijft groten-
deels onveranderd (?)

+ Binnendeel schijf: In het binnenste deel van de schijf
( 2 3 AU = straal aarde) kunnen energetische processen
(bliksem, schokken, verhitting, Fischer-Tropsch kataly-
tische reacties, ...) gas en stof veranderen en vernieti-
gen
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Figure 12: Chemie tijdens ster- en planeetvorming.



VI. Chemische samenstelling van primitieve
objecten in ons zonnestelsel

A. Kometen

4 Samenstelling: rotsblokken en ijs (‘vieze sneeuwbal’);
diameter: 5 paar kilometer

4 Voornamelijk in buitenste deel van zonnestelsel ( 6 baan
Neptunus), waar temperaturen laag zijn 7 materiaal gro-
tendeels onveranderd sinds vorming zonnestelsel (?)

4 Verstoring van baan brengt komeet dicht bij zon 7 ver-
damping van ijzen naar gasfase

4 Recente heldere kometen: Halley (1987) (‘in situ’),
Hyakutake (1996) en Hale-Bopp (1997) (‘remote sen-
sing’) 7 gedetailleerde bepaling chemische samenstel-
ling gassen en daaruit ook samenstelling oorspronkelijk
komeetijs

4 Voornaamste resultaat: chemische samenstelling ko-
meetijs lijkt sterk op samenstelling interstellair ijs, zoals
waargenomen met ISO en in ‘hot cores’ (zie Tabel 1) 7
zijn kometen grotendeels aaneengeklonterde interstel-
laire stofdeeltjes?



Inslag kometen op jonge planeten

8 Komeet bevat veel organisch materiaal:
9 :<;>=@? AB:<;>=C9 DE:EFHGIGIJK? LNMPORQTSVUXWVYVZ\[RD]:^FHG_G`J_acbD]:^FHG_G`J (4)

waarbij
AB:^;d=

=0.2, de dichtheid
[
=0.26 gr cm e b en de straal

R=5 km voor een komeet zoals Halley. Dus
9 :<;>= ? Y f

g Lih_j
gr, 10% van de huidige biomassa op aarde! Dus,

één grote komeet zoals Hale-Bopp (R k 20 km) kan vol-
doende organisch materiaal op aarde brengen

8 Miljoenen kometen zijn in de eerste paar
f g LVl

jaar op
jonge aarde ingeslagen. Cruciale vraag: kan organisch
materiaal bij inslag intact blijven?

8 Huidige ideeën: jonge aarde was te heet tijdens eerste
periode van ‘heavy bombardment’, maar in de latere fase
is er een grotere kans dat een deel van het materiaal de
inslag heeft overleefd ( m 10 km/s inslag)

8 Komeet kan uiteenvallen in kleinere delen vóór de in-
slag (bv. komeet Shoemaker-Levy inslag op Jupiter), en
kleine fragmenten kunnen met lagere snelheid (paar m/s)
‘neerdwarrelen’ op planeet zonder grote verhitting

8 Combinatie organisch komeetmateriaal met vloeibaar
water kan leiden tot vorming biologische systemen, bv.
primitieve cellen



B. Meteorieten

n Meteorieten zijn interplanetair ‘debris’, vnl. afkomstig
uit de asteroı̈de gordel tussen Mars en Jupiter, en soms
van uiteengevallen kometen

n Meteorieten komen voor in verschillende soorten: ijzer-
achtige, steen-ijzer-achtige-, en steen-achtige meteorie-
ten. De koolstofrijke steen-achtige ‘CI’ en ‘CM’ meteo-
rieten zijn het meest primitief, d.w.z. hebben de minste
veranderingen ondergaan (bv. niet gesmolten)

n Beste vindplaats voor meteorieten: Antarctica. Be-
roemde primitieve meteorieten: Murchison, Orgueil

n Buitenaards materiaal kan worden geı̈dentificeerd via
isotoopverhoudingen (bv. rijk in o_p C of D); extractie or-
ganisch materiaal verre van simpel, en kans op conta-
minatie groot!

n Huidige inslag organisch materiaal op aarde: q r s
tvu
kg per jaar



Organisch materiaal in meteorieten

w Aminozuren: Meer dan 70 aminozuren ontdekt in Murchi-
son meteoriet, waaronder veel aminozuren die niet op
aarde worden gevonden. Sommige buitenaardse ami-
nozuren tonen chiraliteit, d.w.z. een overschot van links-
handige over rechtshandige moleculen. Al het levend or-
ganisch materiaal op aarde bestaat uit linkshandige mo-
leculen

w Ander organisch materiaal: Carboxylzuren, zwavel- en
forfor-houdende zuren, koolwaterstoffen (PAHs), fullere-
nen, purines, pyrimidines, amides, aminen, alcoholen, ...
zijn in Murchison gevonden

w Vorming aminozuren: Aminozuren zijn (nog) niet in in-
terstellaire wolken ontdekt, en moeten dus in pre-solaire
nevel zijn gevormd. Benodigde ingrediënten: vloeibaar
H x O (gesmolten ijs), NH y en HCN, aldehydes (H-C=O)
en ketonen (C=O). Al deze ingrediënten zijn in interstel-
laire en komeet-ijzen aanwezig

w Transport aminozuren: Aminozuren vallen snel uiteen
onder invloed van UV straling z moeten beschermd wor-
den binnenin stofdeeltjes of meteorieten tijdens trans-
port naar aarde



C. Interplanetaire Stofdeeltjes (IDPs)

{ IDPs zijn kleine (5–20 | m) stofdeeltjes die m.b.v. vlieg-
tuigen in de stratosfeer worden verzameld

{ IDPs zijn i.h.a. meer primitief dan meteorieten en waar-
schijnlijk direct afkomstig uit kometen

{ IDPs bevatten GEMS (‘glasses with embedded metals
and sulfides’) die sterk lijken op interstellaire silicaten

{ Massa’s IDPs klein ( } 1 nanogram) ~ betere tech-
nieken nodig voor bestudering organisch materiaal



VII. Oorsprong van het leven

Drie theorieën over ontstaan van het leven:

� Buitenaards organisch materiaal: Interstellaire en cir-
cumstellaire organische moleculen worden afgeleverd op
aarde via kometen en meteorieten. Polymerisatie reac-
ties van bv. HCN, H � CO kunnen leiden tot aminozuren,
en reacties met vloeibaar water en klei tot bv. primitieve
cellen. Dit scenario is in dit hoofdstuk besproken

� Intrinsiek op aarde: Pre-biotische moleculen zoals ami-
nozuren worden door chemische reacties in een H-rijke
atmosfeer gemaakt, gedreven door UV straling en elec-
trische ontladingen. De aminozuren leiden tot de eerste
zichzelf vermenigvuldigende moleculen in de ‘RNA-wereld’
en uiteindelijk leven. Deze theoriën worden in de andere
colleges besproken

� Panspermia: Buitenaardse levende organismes wor-
den afgeleverd op aarde. Wordt niet verder besproken



VIII. Samenvatting

� Interstellaire wolken hebben een rijke chemie, ondanks
de lage temperaturen en dichtheden

� Complexe organische moleculen worden gevonden in
de gas-fase en in ijs in gebieden waar nieuwe sterren
worden gevormd

� Alle jonge sterren zijn omgeven door een schijf van stof
en gas waaruit planetenstelsels kunnen worden gevormd.
Toekomstige telescopen kunnen de chemische samen-
stelling van dit gas en stof bestuderen

� Kometen zijn de meeste primitieve objecten in ons zon-
nestelsel. Hun chemische samenstelling lijkt sterk op dat
van stervormingsgebieden. Het materiaal van één grote
komeet is voldoende voor de biomassa op aarde

� Meteorieten en IDPs zijn de meest primitieve deeltjes
die we ‘in situ’ in een lab op aarde kunnen bestude-
ren. Meteorieten bevatten een grote verscheidenheid
aan buitenaardse complexe organische moleculen, in-
clusief aminozuren

� Organisch materiaal kan op jonge planeet/aarde wor-
den afgeleverd, mits moleculen worden beschermd tegen
UV straling en met lage snelheid ‘neerdwarrelen’
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