Основи на масена спектрометрија
јонизациони техники

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

Што е масена спектрометрија?
John B. Fenn, пронаоѓачот на електроспреј јонизацијата и добитник на
Нобелова награда за хемија во 2002 вели:
•

•

•

Масената спектрометрија е уметност на мерење на атоми и молекули
за определување на нивната маса. Информацијата за масата е некогаш
доволна, често е потребна, а секогаш е корисна во определувањето на
идентитетот на еден вид.
За изведување на оваа уметност се става полнеж на молекулите од
интерес, т.е. аналитот, потоа се мери како траекториите на добиените
јони во вакуум реагираат на различни комбинации од електрични и
магнетни полиња.
Јасно е дека клучно за оваа метода е претворањето на неутрални
молекули од аналитот во јони. За мали и едноставни молекули, јонизација
едноставно се изведува со судири во гасна фаза на неутралните молекули со
електрони, фотони или со други јони. Во последниве години, напорите на многу
истражувачи доведоа до нови техники за добивање јони од видови кои се многу
големи и сложени за да се испарат без значително, дури и целосно,
разложување.
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Како работи масениот спектрометар?
Примерок

Масен
анализатор:
раздвојува
јони

Јонски
извор:
создава јони

Масен спектар:
дава
информации

Блок дијаграм на масен спектрометар
Висок вакуум

Влез

Јонски
извор
EI
CI
APCI
ESI
FAB
SIMS
MALDI

Масен
анализатор

Детектор

Систем за
податоци

Јонските извори продуцираат јони од
молекулите од примерокот
Се детектираат јони, не неутрални молекули!
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Јонизација
Како може од неутрална молекула да се добие јон?
− одземање на електрон → М+•
− додавање на електрон → М–•
− одземање на протон (депротонирање) → [М-H]–
− додавање на протон (протонирање) → [М+H]+

− додавање на друг катјон → [М+Na]+, [М+NH4]+,…

Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI, electron impact)
• хемиска јонизација (CI, chemical ionization);
хемиска јонизација при атмосф. притисок (APCI)
• спреј јонизација
− термоспреј
− електроспреј (ESI, electrospray)
• јонизација со десорпција
− бомбардирање со брзи атоми (fast atom
bombardment, FAB)
− матрично потпомогната ласерска десорпциона
јонизација (matrix assisted laser desorption
ionization, MALDI)
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Јонизациони техники

Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI), судир или
бомбардирање со електрони
• загреана жица од W или Re оддава електрони
• електроните се забрзуваат од потенцијална
разлика кон анодата
• интеракција на молекулите во гасовита фаза
со електроните
• ефикасност на јонизацијата = однос на
јонизирани/вкупно присутни молекули
• најголема ефикасност при 70 eV
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Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI), судир или бомбардирање со електрони

се детектираат јони!

• наједноставна јонизациона техника
• примерокот се бомбардира со сноп од електрони со висока енергија (70 eV)
• при судир предаваат околу 20 eV од својата енергија на молекулата
избивање на електрон
позитивно наелектризиранa честичкa: катјон радикал

Но, за јонизација треба 15 eV, a 5 eV се распределува во вибрационите
нивоа на молекулата и може да предизвика
раскинување на хемиски врски ↔ фрагментација!
Фрагмент-јоните се детектираат во масениот спектрометар!

Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI), судир или бомбардирање со електрони

Зависност на фрагментацијата од енергијата на електроните
Масени спектри на -лактам добиени при јонизација со електрони со различна
енергија (при повисока енергија – поголем интензитет на сите пикови, при
пониска енергија – поголем релативен интензитет на молекулскиот пик)
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Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI), судир или бомбардирање со електрони

Зависност на фрагментацијата од молекулската структура
Масени спектри на ароматично (C12H8) и алициклично соединение (C11H20)
добиени при исти услови на јонизација со судир со електрони

Јонизациони техники
• електронска јонизација (EI), судир или бомбардирање со електрони
Предности:
•
•
•
•

репродуцибилност!
значителна фрагментација
висока ефикасност на јонизација
неселективна јонизација

Недостатоци:
•
•
•
•
•

Последица:
бази на масени спектри за идентификација
повеќе информации за структурата, Mr(?!)
методот е осетлив (1/1000 молекули јониз.)
сите различни испарени молекули може да
се јонизираат

Последица:

само позитивни јони!
не е погодно за некои класи соединенија
се образуваат радикал-катјони
процеси на преуредување→сложени МS
примерокот мора да е испарлив
ограничено на соединенија со Mr < 600 Da
неселективна јонизација
сите испарени м-ли придонесуваат во МS
релативно енергичен метод
често силната фрагментација – ограничена
(„тврда“ јонизациона техника) можност за определување на Mr
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Јонизациони техники
• хемиска јонизација (CI) ↔ „помека“ јонизациона техника
• реагенс-гас (NH3, CH4, C4H10) во вишок се меша со примерокот и се
изложува на високоенергетски електрони, кои го јонизираат реагенсгасот, а тој ги јонизира молекулите од примерокот (substrate-подолу)

= примерок

[M+1]+

[M+18]+

ВСУШНОСТ индиректна јонизација со судир со електрони

Јонизациони техники
• хемиска јонизација (CI)
• „помека“ јонизациона техника

n-бутил метакрилат (Mr=142)
ЕI

•се регистрираат M+1 (M+H) и M+RH
пикови (R е гасот употребен како
реагенс за CI),
•M+1 пикот – доминантен или силен
•добиените јони немаат голем вишок
на енергија за разлика од оние со
EI и фрагментацијата на
јонизираните видови е минимална
во масените спектри добиени со
CI обично се појавува M+1 пикот
како најсилен (основен пик) со
неколку мали пикови од фрагменти

CI,
метан

CI,
изобутан
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Јонизациони техники
• хемиска јонизација (CI)
• „помека јонизациона техника“
Резиме
• примерокот мора да е испарлив
• „тврда“ или „мека“ јонизација
• различни процеси на јонизација
• универзален или селективен
метод
• негативни јони лесно се
формираат

ограничено на соединенија со Mr < 800 Da
определување на Mr или фрагментација за
структурни информации
повеќекратна проверка на Mr и
структурните особености
може и така и така, зависи од изборот на
реагенс гасот
дополонителна алатка за мерење на Mr и
структурни и термохемиски карактеристики

Јонизациони техники
• За CI и EI примерокот мора да е испарлив!
• Што е со примероци со големи, поларни молекули, кои се
тешко испарливи?
• Како може тие да се преведат во гасовита состојба и да се
јонизираат без притоа да се распаднат?
РЕШЕНИЕ: истовремено испарување + јонизација
• спреј јонизација
− термоспреј
− електроспреј (ESI)
− хемиска јонизација при атмосферски притисок (APCI)
− фотојонизација при атмосферски притисок (APPI)
• јонизација со десорпција
− бомбардирање со брзи атоми (fast atom bombardment, FAB)
− матрично потпомогната ласерска десорпциона јонизација
(matrix assisted laser desorption ionization, MALDI)
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Јонизациони техники
• спреј јонизација

влез на примерокот
(понизок напон)

− термоспреј

−електроспреј (ESI)!
N2

Делумен
вакуум

P = 1 atm
Внатр. дијаметар
на цевката = 100 μm

Примерок во раствор
N2 гас
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MH2+

+

MH3+
Висок напон на
металната обвивка
(~4 kV)

Наелектризирани
капки

топлина и „drying gas“ (N2)

Електроспреј јонизација
• Работи при атмосферски притисок
− проблем на спарување на јоните во вакуум
− гасот се лади при експанзија во вакуумот на MS и има тенденција да
формира кластери. За да се избегне овој проблем се користат загреани
површини и гасови.

• Успехот на ESI се должи на John Fenn и соработниците (Science,
1989) кои покажале дека од протеините се образуваат повеќекратно
наелектризирани јони
овозможува определување на молекулска маса дури и со
инструменти со ограничен масен опсег (2000 Da), пр. Mr=20 000 и z=10
• Силното електрично поле индуцира акумулација на полнежи на
површината на течноста, што се разрушува формирајќи повеќекратно
наелектризирани капки
– Rayleigh-евски лимит на полнежот: одбивање наспроти
површинскиот напон
Кулоновска експлозија на ситна капка со
повеќекратен полнеж
јони!
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Електроспреј јонизација

Хемиска јонизација
Фотојонизација
при атмосферски притисок
APCI
APPI

- ситни капки, испарување-спреј
- електрично празнење
- р-рувачот=реагенс за хемиска
јонизација – електр.

- ситни капки, испарување-спреј
- ФОТОјонизација – UV зрачење!

10

Јонизациони техники
• јонизација со десорпција
− бомбардирање со брзи атоми, јони, фотони
Секундарна јонска масена
спектрометрија (SIMS)
- примерок се изложува на
судири со јони Ar + со висока
енергија (добиени со судир со
електрони) = брзи јони
јонизација без значителна
фрагментација

Бомбардирање со брзи
атоми (FAB)
- примерок + глицерол (matrix)
- судири со атоми на Xe со
висока енергија = брзи атоми
јонизација без значителна
фрагментација (потпомогната
јонизација од глицеролот)
протонирани јони од аналитот,
(C3H8O3)nH+ јони од глицерол

Јонизациони техники
• јонизација со десорпција
Резиме
• вид на примерок

р-ри, водни, неиспарливи, термички лабилни

• основен принцип
• матрица

термички, пневматски, електрични сили се
користат за небулизација и јонизација
растворувачот е матрица

• механизам на јонизација

испарување во поле и кулоновска експлозија

• молекулски јони
• депонирање на енергија

обично повеќекратно протонирани (M+Hn)n+
или депротонирани (M-Hn)n„мек“ метод на јонизација

• масен опсег

105 Da
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MALDI: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
- матрично потпомогната ласерска десорпциона јонизација
Плочка со
примерок
h

Ласер

MH+

Решетка (0 V)

+/- 20 kV

1. Примерокот се меша со
матрица (X) и се суши на
плочката.
2. Се изложува на ласерски
сноп кој ги јонизира
молекулите на матрицата.
3. Молекулите од примерокот
(M) се јонизираат со
трансфер на протон од
матрицата:
XH+ + M  MH+ + X.
4. Матрицата може да биде:
синапинска киселина; 2,5дихидроксибензоева кис.,
-цијано-4-хидроксициметна
киселина

MALDI: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
- матрично потпомогната ласерска десорпциона јонизација
Плочка со
примерок
h

Ласер

MH+

+/- 20 kV

Решетка
(0 V)
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MALDI: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
MALDI-TOF масен спектрометар

MALDI: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
MALDI-TOF масен спектрометар
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MALDI: Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
MALDI-TOF масен спектрометар

Јонизациони техники
• јонизација со матрично потпомогната ласерска десорпција
Резиме
• вид на примерок
• основен принцип
• матрица
• механизам на јонизација
• депонирање на енергија
• ефикасност на јонизацијата
• масен опсег

неиспарливи, термички лабилни
брз пренос на енергија на примерокот со
високоенергетски сноп (јони, атоми, фотони)
органска течна или цврста; потпомага на
јонизацијата; минимизира фрагментација
директна емисија на јони; образување на
катјони и јон-молекулски реакции
широк опсег; и „мек“ и „тврд“ метод
10-1 % за FAB до 10-4 % за MALDI (примерокот
може да се зачува)
104 Da за (FAB, SIMS) до 106 Da (MALDI)
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Применливост на техниките за јонизација

Интересно-корисно:
https://www.youtube.com/watch?v=J-wao0O0_qM

https://www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6Fm6U
https://www.youtube.com/watch?v=3uUwa1DDoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_dNI0fK7A&list=PLE7A83AC67A251FF0&index=2
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