Основи на масена спектрометрија
-примена-

Предавање 10c, Инструментални аналитички методи (А), M. Стефова, 2016
http://hemija.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/212

Што кога го имаме масениот спектар и треба
да извршиме идентификација и квантификација на една супстанца?

– Квалитативна анализа!
→ Стратегија за решавање на масен спектар
– Квантитативна анализа?
→ Калибрација со надворешен стандард при
истите услови! (треба да имаме стандард!)
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Што кога го имаме масениот спектар и треба
да ја идентификуваме молекулата?
Што може да ни каже масениот спектар? Како?

Стратегија за решавање на масен спектар

Стратегија за решавање на масен спектар
1. Направи пребарување на спектарот во библиотека на масени спектри (NIST, Wiley).
2. Обиди се да добиеш податоци за хемискaта историја на примерокот.
3. Идентификувај го молекулскиот пик и утврди го неговото присуство во спектарот.
4. Дали номиналната молекулска маса е парна или непарна? Правило за азот!
5. Идентификувај го елементарниот состав за јони користејќи ги интензитетите на
изотопските пикови.
а. Одреди ја номиналната маса на јонот.
б. Нормализирај ги интензитетите на пиковите.
в. Побарај А+2 елементи (освен О).
г. Искористи го интензитетот на X+1 пиковите за утврдување на бројот и видот
на A+1 елементите.
д. Пресметај го бројот на О атоми од интензитетите на X + 2 пиковите.
ѓ. Пресметај ги останатите маси со А елементи.
6. Што покажува севкупниот изглед на спектарот?
7. Побарај јонска серија со ниска маса (може да има повеќе од една).
8. Направи листа на првата загуба од молекулскиот јон и обиди се да направиш модел
за нив.
9. Побарај интензивни јони со непарен број електрони во спектарот.
10. Собери и обедини ги сите информации за структурата. Пресметај го вкупниот
број на прстени и двојни врски во молекулскиот јон со општа формула CxHyNzOn,
каде што H може да биде водород или халоген елемент, или сума од двете:
• Вкупно прстени и двојни врски = x – ½ y + ½ z + 1
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3. Утврдување на пикот од молекулскиот јон во спектарот
Молекулски јон = јон со маса еднаква на молекулската маса (или М±1)
чиј полнеж зависи од типот на јонизација употребен за негово добивање:
М+● - катјон радикал;
[M+H]+ = протонирана молекула; (М+1)
[M-H]- = депротонирана молекула; (М-1)
...

Критериуми за избор на молекулскиот пик:
•Воочување на пиковите на највисоки m/z вредности во спектарот.
•Проверка на интензитетите на изотопските пикови. Ако М+1 пикот е преголем за
да му се припише разумен број на С атоми, тогаш М+1 пикот може да биде
всушност молекулскиот пик.
•Одредување на првите загуби од предложениот молекулски пик. Некои загуби се
малку веројатни или толку ретки да можат да се занемарат. Присуство на пикови
на m/z вредности кои укажуваат на необични загуби укажува дека спектарот
содржи пикови од контаминанти или изборот на М+● пикот не е точен.
•Минимизирање на присуството на несакана позадина во спектарот. Ако спектрите
се „нечисти” (т.е постојат многу мали, невообичаени пикови дури и при многу
високи m/z), постои можност да не се види молекулскиот пик со низок интензитет и
тоа е проблем.

3. Утврдување на пикот од молекулскиот јон во спектарот

Уште критериуми за избор на молекулскиот пик:
• Ако има други податоци за соединението (на пр. од GC/MS), треба да се
споредат предложените молекулски маси на непознатото соединение со оние
на соединенија кои се елуираат на блиски ретенциони времиња. На
GC колона, соединение со Mr 175 не би се очекувало да елуира со ретенционо
време близу она со Mr 300. (ова ќе се разјасни кај GC)
• Ако молекулскиот пик не може јасно да се идентификува од спектарот добиен
со судир со електрони (EI), треба да се искористат методи за јонизација со
помала енергија, како што е хемиска јонизација (CI) или електроспреј јонизација
(ESI), кои техники обично го намалуваат степенот на фрагментацијата, така што
М+● (MH+) може да се забележи.
• Ако алтернативните методи на јонизација не се достапни, може да се направи
обид да се добие дериват на соединението. Дериватизацијата може да
овозможи добивање на молекулската маса дури и кога молекулскиот пик на
недериватизираното соединение е отсутен. Масата на додадената група при
дериватизацијата при пресметувањето на молекулската маса на оргиналното
соединение треба да се земе предвид.
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4. Непарна молекулска маса
- правило за азот!
• Дали молекулската маса е парна или непарна?
• Дали фрагментните јонски пикови во спектарот се појавуваат предимно на
непарни или парни m/z вредности ?
• Правило на азот корисно за утврдување на можно присуство на N во молекулата:
Секој јон-радикал ОЕ+● кој има непарен број на N атоми и содржи само C, H,
N, O, Ca, S, P или халоген елемент ќе има непарна маса!
• Слично на тоа, било кој ОЕ+● кој има парен број на N атоми (или нема N атоми)
ќе има парна номинална маса.
• Ако повеќето од фрагментните јонски пикови се со парни m/z вредности,
отсуството на N е поверојатно.

5. Определување на елементарниот состав
користејќи ги интензитетите на изотопските пикови
а. Одреди ја номиналната маса на јонот. Во група (кластер) на изотопски пикови
треба да се утврди моноизотопскиот пик = пикот во кој сите елементи се
присутни со најзастапените изотопи а тоа се оние се најмала маса (12C, 14N,
16O, 35Cl, 79Br…).
б. Нормализирај ги интензитетите на пиковите. На пикот дефиниран како
моноизотопски пик му се припишува интензитет 100, а другите пикови од
кластерот се пресметуваат соодветно.
в. Побарај А+2 елементи (O, S, Cl, Br) со интензитет на пикот >3% од оној на
моноизотопскиот пик (освен О, за кој интензитетот е околу 0,2% за секој О атом).
г. Искористи го интензитетот на X+1 пиковите за утврдување на бројот и видот
на A+1 елементите (C, N).
д. Пресметај го бројот на О атоми од интензитетите на X+2 пиковите.
ѓ. Пресметај ги останатите маси со А елементи (H, F, P, I).

4

Застапеност во природата на:
A+2 елементи: О, S, Cl, Br
А+1 елементи: C, N
A елементи: H, F, P, I

Моноизотопска маса
Моноизотопска маса
Monoisotopic
massодговара на
пикот
од
кластерот
corresponds to пикови со
најмала mass
маса, кој
одговара на јон
lowest
peak

во кој сите елементи се застапени
со изотопот со најмала маса
(најзастапениот во природата)

Кога изотопите се јасно раздвоени, моноизотопската
маса се користи како најточно измерена.
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Но, за големи молекули, n>90 C атоми
Х+1 станува ≥ Х, (1,1∙90=99), а и Х+2, Х+3... зависи од n
2 x 13C
13C

12C :

5730.61

Инсулинот има 257 C-атоми! Моноизотопскиот пик е премал за да биде
корисен, затоа обично се користи просечната маса. Друга приказна!
РАЗГЛЕДУВАМЕ МОЛЕКУЛИ СО n<<<90 C атоми

Редослед по кој се бараат во спектарот
(со исклучок на О, после C!)

1.
2.
3.

A+2 елементи: О, S, Cl, Br
А+1 елементи: C, N
Br:
A елементи: H, F, P, I
79

81Br=100:97,3
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Редослед по кој се бараат во спектарот
(со исклучок на О, после C!)

1.
2.
3.

A+2 елементи: О, S, Cl, Br
А+1 елементи: C, N S: S: S=100:0,8:4,4
O: O: O=100:0,04:0,2
A елементи: H, F, P, I
32

33

16

17

34

18

Редослед по кој се бараат во спектарот
(со исклучок на О, после C!)

1.
2.
3.

A+2 елементи: О, S, Cl, Br
12C:13C=100:1,1
А+1 елементи: C, N
број на C-атоми?
A елементи: H, F, P, I n  I (X  1)% ≈ бр. C атоми
1,1%

C4H10

CH2
CH2

CH3

молекулски пик!
А+2 елементи – нема!
А+1 пик е 4,2% во однос на М+4C
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Редослед по кој се бараат во спектарот
(со исклучок на О, после C!)
1. A+2 елементи: О, S, Cl, Br
2. А+1 елементи: C, N
3. A елементи: H, F, P, I

Молекулски пик = 72
А+2 елементи нема освен О (после)!
А+1 пик = 3,5% во однос на М+3 C атоми
О → 2∙0,2% во А+2 пикот ≈ 2 О атоми

C3HxO2!...собирање H4CH2=CH−COOH

Редослед по кој се бараат во спектарот
(со исклучок на О, после C!)
1. A+2 елементи: О, S, Cl, Br
2. А+1 елементи: C, N
3. A елементи: H, F, P, I

35(Cl)

19(F)

19(F)

19(F)

1 C атом!

Молекулски пик = 104
А+2 елем? Инт. во однос на 104? ≈3:1! Cl!
А+1 пик - нема видлив! За фрагментот 69!
•А елемент(и)!
•какви загуби???

 собирање  CClF

3
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6. Што покажува севкупниот изглед на спектарот?
 Стабилност на молекулата т.е. колку е таа подложна на
фрагментација т.е. какви врски/електрони има во неа?
Кој од можните фрагменти најлесно може да “носи” позитивен полнеж?
Која од врските е најслаба и затоа најлесно може да се раскине?
Кој стабилен вид може лесно да се образува при просто разложување?
• Молекулите (скоро сите) имаат парен број електрони!
• Молекулскиот јон (добиен со судир со електрони) поседува полнеж, но
и непарен број електрони и затоа се нарекува и катјон-радикал: М +
 при разгледувањето на можните фрагментации треба да се води сметка
за „судбината“ и на полнежот и на неспарениот електрон!
Кој електрон ќе биде исфрлен при образувањето на М +?
Оној со најголема енергија! Редослед на електрони според енергијата:
•n-електрони (електрони од несврзувачка орбитала) – највисока енергија
•-електрони (C=C)
•σ-електрони (C-C) и (C-H) – најниска енергија

6. Што покажува севкупниот изглед на спектарот?
Кај ароматични соединенија: потешка фрагментација заради стабилизацијата на
молекулскиот јон поради делокализација  „сиромашен“ спектар – малку пикови
Кај алифатични соединенија – силно изразена фрагментација на јаглеводородната низа, со поголема веројатност за кинење на место кај што има разгранување!
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7. Побарај јонска серија со ниска маса
Пиковите што се појавуваат на повисоки m/z вредности се поважни показатели
за структурни специфики, помали маси – помалку важни!
Сепак, серијата од пикови на CnH2n+1+ добар индикатор за постоење на
јаглеводородна низа
Постојат повеќе вакви серии кои се однесуваат на функционална група поврзана
на заситена алифатична супструктура, како што се:
функционална група

формула

m/z на серијата

Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
Главни типови на фрагментација:
• хомолиза (рамноправна поделба на електроните од парот)
• хетеролиза (нерамноправна поделба на електроните од парот)
• хеми-хетеролиза → јон+ + радикал
 кај заситени јаглеводороди
катјон-радикал → катјон+
(заситен јаглеводород)

(понатамошна
фрагментација)

+ радикал

(го нема во
масениот спектар)

 кај циклоалкани - фрагментација со отцепување на странични
групи, а потоа и фрагментација на прстенот
 кај незаситени соединенија
− алилна фрагментација хомолитично кинење на C-C врската помеѓу 
и  C-атомите
− бензилна фрагментација кај алкил-супституирани бензени со карактеристичен пик на m/z = 91 од т.н. тропилиум катјон C6H5CH2+
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Фрагментации – специфични за дадени функционални групи

C6H5CH3
(Mr=92)

+

H2C

CH2

CH2
+

CH2
+

+

 кај незаситени соединенија
− алилна фрагментација хомолитично кинење на C-C врската помеѓу 
и  C-атомите
− бензилна фрагментација кај алкил-супституирани бензени со
карактеристичен пик на m/z = 91 од т.н. тропилиум катјон C6H5CH2+

Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај алкохоли, амини, етери - фрагментација на катјон-радикалот со
кинење на C-C врската помеѓу  и  C-атомите
етанол
CH3−CH2−OH (Mr=46)


М−15 → 31
лесно си оди и H од OH → 45

30???

диетиламин
CH3−CH2−NH−CH2−CH3 (73)


(непарен број!)
М−15 → 58
М−29 → 44
лесно си оди и H од NH → 72
Преуредување → +CH2NH2
Раскинување на една образување
на друга хем. врска!
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Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај алкохоли, амини, етери - фрагментација на катјон-радикалот со
кинење на C-C врската помеѓу  и  C-атомите
диетилетер
CH3−CH2−О−CH2−CH3 (74)


М−15 → 59
М−29 → 45

???

59
44

Преуредување →+CH2ОH → 31

Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај халогени деривати

− фрагментација на катјон-радикалот со кинење на C-C врската помеѓу  и  C,
− можно е и кинење на C-X врската → јони со полнеж на алкилниот остаток,
− природна застапеност на изотопите → сооднос на интензитетите на пиковите.

хлороетан
CH3−CH2−Cl Mr=64(66) ≈ 3:1


М−CH3 (15) → 49(51)
М−Cl (35,37) → 29
M−HCl → 28

28
29

49
51

бромоетан
CH3−CH2−Br Mr=108(110) ≈ 1:1


М−CH3 (15) → 93(95)
М−Br (79,81) → 29
79 81

9395

C−Br е послаба врска од C−Cl
→ 79(81) од 79Br и 81Br

12

Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај алдехиди, кетони, киселини, естери
− фрагментација на катјон-радикалот со кинење на C-C врската помеѓу
карбонилниот и  C-атомот.

хексанал
CH3−(CH2)4−CHO Mr=100
Карактеристично за алдехиди:

McLafferty-ево преуредување!

Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај алдехиди, кетони, киселини, естери
− фрагментација на катјон-радикалот со кинење на C-C врската помеѓу
карбонилниот и  C-атомот.

4-метил-2-пентанон Mr=100
CH3COCH2CH(CH3)2
М−CH3 (15) → 85
CH3CO+ → 43
McLaferty-ево преуредување→58

58

H

85

O
H3C

77



+

γ


+

OH

CH2

+
CH3

ацетофенон
C6H5COCH3

H3C

58

CH2

CH3

Mr=120

М−CH3CO (43) → 77 (C6H5+)
M− CH3 (15) → 105 (C6H5CO+)
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Фрагментации – специфични за дадени функционални групи
 кај алдехиди, кетони, киселини, естери
− фрагментација на катјон-радикалот со кинење на C-C врската помеѓу
карбонилниот и  C-атомот.

оцетна киселина

Mr=60

CH3COOH
М−CH3 (15) → 45
M−OH (17) → 43

метил бутаноат
CH3CH2CH2COOCH3
74
71

Mr=102

М−CH3CH2CH2 (43) → 59
→ 71 → −CO(28) → 43

M−OCH3 (31)

H
O

59

H3C
O

+

+

OH

CH2

H3C
O

CH2

+ CH

2

74 ↔ McLaferty

Стратегија за решавање на масен спектар
1. Направи пребарување на спектарот во библиотека на масени спектри.
2. Обиди се да добиеш податоци за хемискaта историја на примерокот.
3. Идентификувај го молекулскиот пик и утврди го неговото присуство во спектарот.
4. Дали номиналната молекулска маса е парна или непарна? Правило за азот!
5. Идентификувај го елементарниот состав за јони користејќи ги интезитетите на
изотопските пикови.
а. Одреди ја номиналната маса на јонот.
б. Нормализирај ги интензитетите на пиковите.
в. Побарај А+2 елементи (освен О).
г. Искористи го интензитетот на X+1 пиковите за утврдување на бројот и видот
на A+1 елементите.
д. Пресметај го бројот на О атоми од интензитетите на X + 2 пиковите.
ѓ. Пресметај ги останатите маси со А елементи.
6. Што покажува севкупниот изглед на спектарот?
7. Побарај јонска серија со ниска маса (може да има повеќе од една).
8. Направи листа на првата загуба од молекулскиот јон и обиди се направиш модел
за нив.
9. Побарај интензивни јони со непарен број електрони во спектарот.
10. Собери и обедини ги сите информации за структурата. Пресметај го вкупниот
број на прстени и двојни врски во молекулски јон со општа формула
CxHyNzOn, каде што H може да биде водород или халоген елемент, или двете:
• Вкупно прстени и двојни врски = x – ½ y + ½ z + 1
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Стратегија за решавање на масен спектар
Треба да се употребат сите добиени податоци и масите на сите
фрагменти и загуби за да се состави молекулата „наназад“!

+
+
+

+
+

Секогаш провери ја конзистентноста на предложената структура!
Спореди со податоци од други техника (ако се достапни)!

Среќно!

ПРОБЛЕМИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

I(73)= 4,5% од I(72)
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ПРОБЛЕМИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

ПРОБЛЕМИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

mass spectra problems/examples/tutorials
https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/Questions/Spectroscopy/masspec1.htm
http://www.chem.ucla.edu/harding/ec_tutorials/tutorial59.pdf
http://ull.chemistry.uakron.edu/gcms/3-MS%20examples.pdf
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