
Spektrometria mas w badaniu 

materiałówmateriałów

dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

mgr Piotr Legutko, inż.



Spektrometria mas

Technika analityczna, której podstawowym zadaniem jest dokładny 

pomiar masy pojedynczej cząsteczki.pomiar masy pojedynczej cząsteczki.

Ideą eksperymentu jest wytworzenie i separacja jonów ze względu na stosunek 

ich masy do ładunku (m/z).

Dokładność pomiaru waha się od jednego miejsca dziesiętnego (niska dokładność)

do nawet sześciu miejsc po przecinku w przypadku aparatów wysokorozdzielczych.
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Zastosowania spektrometrii masowej:

• ochrona środowiska (określanie czystości wody, identyfikacja substancji szkodliwych)

• analiza składu (np. badanie autentyczności dzieł sztuki)

• proteomika (analiza białek i peptydów)

• medycyna (np. przesiewowe testy noworodków)

• toksykologia (określanie stężeń substancji toksycznych i ich metabolitów w płynach • toksykologia (określanie stężeń substancji toksycznych i ich metabolitów w płynach 
ustrojowych)

• chemia kombinatoryczna

• biochemia

• sekwencjonowanie peptydów i oligonuklotydów

• detekcja substancji niskocząsteczkowych

• chemia sądowa



Schemat metody
Układ wprowadzania próbki

Jonizator (źródło jonów)

Analizator jonów

Detektor jonów

Rejestracja i analiza danych
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Jonizacja elektronami (electron impact, EI)

• najbardziej rozpowszechniona

• bezpośrednio przed jonizacją próbka musi być przeprowadzona w stan gazowy 
(substancje niestabilne termicznie nie mogą być w ten sposób jonizowane)

Metody jonizacji próbki

(substancje niestabilne termicznie nie mogą być w ten sposób jonizowane)

• jonizacja polega na wybiciu elektronu z powłoki walencyjnej analizowanej cząsteczki 
przez elektrony emitowane z katody (materiał katodowy ???)

• otrzymane jony molekularne są kationorodnikami – nieduża stabilność czasowa
i tendencja do spontanicznej fragmentacji

• nie stosuje się w analizie cząsteczek o masach molowych większych niż 1000 Da

e- + M � 2e- + M+•
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Metody jonizacji próbki
Jonizacja chemiczna (chemical ionization, CI)

• podobna do jonizacji elektronami

• próbka musi być stabilna termicznie, możliwa do odparowania, masa cząsteczkowa nie 
większa niż 2-3 kDa

• przebieg CI jest dwuetapowy, najpierw następuje jonizacja gazu wprowadzonego do 
komory jonizacyjnej (jonizacja elektronami, po czym następuje rekombinacja i utworzenie 
uprotonowanych jonów), w etapie drugim następuje przeniesienie protonu z jonu gazu 
reakcyjnego na obojętną cząsteczkę analizowaną

• zastosowanie w systemach GC-MS w chemii organicznej (mniejsza fragmentacja)

e- + xNH3 � (…) � NH4
+ +2e-

NH4
+ + M � NH3 + MH

+

NH4
+ + M � [NH4+M]

+
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Elektrorozpylanie (electrospray, ESI)

• jedna z najczęściej stosowanych w badaniach biologicznych

• jedyna umożliwiająca analizę substancji w roztworach

Metody jonizacji próbki

• umożliwia łatwe łączenie z chromatografami gazowymi

• zakres mas 50-100000 Da

• dwie kapilary: doprowadzająca roztwór badany oraz tzw. gorąca kapilara, między którymi 
wytworzone jest napięcie rzędu 2500-4500 V, krople roztworu rozpadają się, a 
rozpuszczalnik odparowuje

• ładunek pochodzi od przyłączonych jonów wodorowych

• jonizacja wielokrotna
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Metody jonizacji próbki
Jonizacja/desorpcja laserowa wspomagana matrycą (matrix assisted 
laser desorption/ionization, MALDI)

• wykorzystywana w badaniach biologicznych
(związki wielkocząsteczkowe)

• próbka jest mieszana z matrycą (najczęściej kwas organiczny),• próbka jest mieszana z matrycą (najczęściej kwas organiczny),
która musi spełnić takie warunki jak: nie reagować z analizowaną
próbką, absorbować promieniowanie o długości fali zbliżonej do
maksimum emisji lasera stosowanego w danym źródle jonów,
rozpuszczać się w roztworze, w którym znajduje się próbka, trwałość w warunkach próżni, 
wspomaganie jonizacji próbki

• uderzenie laserem w wykrystalizowaną mieszaninę matrycy i próbki powoduje 
zachodzenie trzech równoczesnych procesów: odparowania próbki wraz z matrycą, 
zjonizowanie matrycy na skutek zaabsorbowania części promieniowania lasera przez 
cząsteczki matrycy oraz wtórna jonizacja próbki w wyniku oddziaływania ze wzbudzoną 
matrycą

• brak możliwości analizy początkowej części widma � DIOS (desorption/ionization on 
porous silicon), ale zakres mas do 1000 Da 8



Metody jonizacji próbki

Jonizacja plazmą wzbudzoną indukcyjnie 
(inductively coupled plasma, ICP)

• oznaczanie składu elementarnego, oznaczanie pierwiastków

• polega na wprowadzeniu ciekłej próbki w postaci aerozolu do palnika plazmowego o temp. • polega na wprowadzeniu ciekłej próbki w postaci aerozolu do palnika plazmowego o temp. 
10000-15000°C

• jonizacji ulegają praktycznie wszystkie pierwiastki (nawet trudno topliwe, jak W, Pt)

• rozpadowi ulegają prawie wszystkie związki, włącznie z niereaktywnymi lub słabo reaktywnymi 

(np. węgliki)
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Analizatory
Rozdzielają jony uzyskane w czasie jonizacji próbki w zależności od stosunku ich masy do 
ładunku (m/z).

Podstawowe cechy analizatorów:

• zakres mas (0 – 100, 300 ....105)

• dokładność

• rozdzielczość

• przepuszczalność
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jony docierające do detektora

jony wytwarzane w źródle



Analizatory
Analizatory kwadrupolowe (quadrupole analyser, Q)

• nazywane filtrami masy (skanowanie/przemiatanie wiązki jonów)

• zbudowany z czterech metalowych prętów biegnących równolegle do wiązki jonów, jedna 
para prętów posiada dodatni potencjał elektryczny (filtr dla jonów o wysokich masach), a para prętów posiada dodatni potencjał elektryczny (filtr dla jonów o wysokich masach), a 
druga ujemny (filtr dla jonów o niskich masach)

• potencjały przyłożone do prętów składają się ze stałego napięcia i napięcia zmiennego o 
częstotliwości radiowej, sprawia to, że przelatujący jon jest na przemian przyciągany i 
odpychany przez poszczególne pręty. Dla danych wartości napięć tylko jony o określonym 
stosunku masy do ładunku przejdą przez analizator do detektora

• dość wąski zakres oznaczanych mas (do 4000 m/z) oraz stosunkowo niska rozdzielczość 
(do 4000)

• zaletą jest możliwość pracy w niezbyt wysokiej próżni (ok. 5ּ10-5 torr)
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Analizatory
Pułapka jonowa (ion trap, IT)

• pozwala na uwięzienie w swym wnętrzu analizowanych jonów, by następnie kierować je 
do detektora w kolejności rosnących mas

• nie skanuje wiązki jonów, lecz gromadzi je i analizuje porcjami (tryb impulsowy)

• składa się z trzech hiperbolicznych elektrod: jednej o kształcie torusa i dwóch sferycznych 
(tworzą coś na kształt kwadrupola kołowego)

• odpychanie jonów jest kompensowane poprzez wprowadzenie obojętnego gazu 
(najczęściej hel)

• jony są stabilizowane w pułapce poprzez zastosowanie odpowiedniej wartości napięcia
o częstotliwości radiowej na elektrodzie kołowej. Poprzez zmianę tego napięcia
i zastosowanie napięcia na elektrodach sferycznych można kolejno wyrzucać z pułapki jony 
o różnych masach, można także zostawić w pułapce jon o określonej wartości m/z
i dokonać jego fragmentacji

• podobne zastosowania jak Q

• zwiększenie czułości analizy, wyższa rozdzielczość, większa szybkość skanowania 12



Analizatory
Analizator czasu przelotu (time of flight, TOF)

• jony są rozdzielane na podstawie czasu, w jakim docierają do detektora

• jony posiadają w przybliżeniu taką samą energię kinetyczną, a w analizatorze poruszają 
się ruchem jednostajnym. Łącząc oba fakty można uzyskać zależność czasu przelotu
od stosunku masy do ładunkuod stosunku masy do ładunku

• dwa tryby pracy: liniowy i z odbiciem (zwiększenie rozdzielczości poprzez korekcję różnic 
w energii kinetycznej)

• charakteryzuje się bardzo dużą czułością
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Analizatory
Analizator magnetyczny (B)

• wykorzystuje zjawisko Lorentza

• siła Lorentza jest równoważona przez siłę odśrodkową 
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• przekształcając z uwzględnieniem zależności opisującej energię kinetyczną poruszającej 
się cząstki

• stosunkowa niska rozdzielczość (można ją zwiększyć poprzez zastosowanie sektora 
elektrostatycznego)
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Analizatory
Analizator cyklotronowy (ICR)

• pozwala określić wartość m/z dla danego jonu przez wzbudzenie go falami radiowymi o 
danej częstotliwości w komorze cyklotronowej

• analizator składa się z komory próżniowej, która jest umieszczona w polu magnetycznym• analizator składa się z komory próżniowej, która jest umieszczona w polu magnetycznym

• jon, który dostaje się do komory zaczyna się w niej poruszać po okręgu (siła Lorentza)

• częstotliwość cyklotronowa jonu w komorze zależy od wartości m/z

• aby móc otrzymać sygnał od analizowanego jonu należy go wzbudzić falami radiowymi

• wzrost energii powoduje przeniesienie jonu na orbitę o większym promieniu i wzbudzenie 
prądu w detektorze

• prąd w detektorze ma częstotliwość identyczną z częstotliwością cyklotronową jonu
i natężenie odwrotnie proporcjonalne do wartości m/z

• największa czułość i rozdzielczość (R > 107)
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Detektory
Powielacz elektronowy

• dynoda konwersyjna, w którą uderzają jony analizowanej substancji, powodując emisję 
elektronu

• elektron dociera do powielacza (rurka ze szkła ołowiowego), gdzie powoduje emisję 
elektronów wtórnychelektronów wtórnych

• sygnał jest wzmacniany ok. 106 – 107 razy
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Detektory
Detektor mikrokanalikowy

• płytka, w której znajdują się kanaliki o powierzchni pokrytej warstwą półprzewodnika 
emitującego elektrony wtórne, gdy uderzy w nie jon

• strumień elektronów jest zbierany przez anodę znajdującą się przy wyjściu każdego 
kanalikakanalika

• następnie sygnał jest przekazywany do elektrometru

• wzmocnienie do 105, a przy zastosowaniu wielu płytek do 108 razy

• duża czułość

• szybki czas odpowiedzi

• można wykrywać wiele jonów w tym samym czasie

17



Detektory
Fotopowielacz

• składa się z dynod konwersyjnych

• powstałe elektrony wtórne są przyspieszane w kierunku ekranu fosforencyjnego, gdzie 
przekształcane są w fotony wykrywane przez fotopowielacz

• wzmocnienie rzędu 104 – 105

• dużo większa trwałość niż detektory elektronowe

• słabsze wzmocnienie sygnału
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Techniki połączone
Spektrometr masowy jest wykorzystywany jako bardzo specyficzny detektor 
do monitorowania rozdziału substancji

• LC-MS

chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią masową

• GC-MS

chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią masową

• MS/MS

tandemowa spektrometria mas
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Spektrometria masowa wymaga próżni…
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Wytwarzanie próżni
Podział pomp próżniowych:

• pompy próżni wysokiej i ultrawysokiej

• dyfuzyjne

• molekularne i turbomolekularne

• sublimacyjne i jonowosorpcyjne• sublimacyjne i jonowosorpcyjne

• kriosorpcyjne

• pompy próżni wstępnej

• olejowe, objętościowe

• suche, objętościowe

• Rootsa

• zeolitowe
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…a spektrometria masowa służy do 
analizy gazów resztkowych w komorach analizy gazów resztkowych w komorach 

próżniowych
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Metody termoanalityczne
TDS thermal desorption spectroscopy

Szereg technik analitycznych, w których określoną właściwość 

układu jako funkcję zmian temperatury.
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układu jako funkcję zmian temperatury.

Wybrane metody termoanalityczne:
• analiza termograwimetryczna (TG)

• różnicowa termograwimetria (DTG)

• analiza wydzielonego gazu (EGA)

• różnicowa analiza termiczna (DTA)

• skanningowa kalorymetria różnicowa (DSC)



Zastosowania metod termoanalitycznych:

• analiza składu stechiometrycznego i identyfikacja produktów rozkładu

• oznaczanie produktów gazowych i analiza ilościowa (w połączeniu z detektorem np. MS)

• porównywanie trwałości termicznej

• charakterystyka surowców
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• charakterystyka surowców

• pomiar ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznych

• wyznaczanie ciepła właściwego substancji

• wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji

• wyznaczanie temperatury zeszklenia



Wykonanie ćwiczenia
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Aparatura
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SRS RGA200
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Schemat eksperymentu

• Pomiar i analiza składu gazów resztkowych w komorze próżniowej

• Monitoring przebiegu reakcji chemicznej
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Pomiar i analiza składu gazów resztkowych

w komorze próżniowej
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Monitoring przebiegu reakcji chemicznej

50 mg katalizatora + 5 mg sadzy Printex80 (Degussa)
tight contact (moździerz agatowy, 10 min)

13%O2 w Ar/N2

60 ml/min
30

szybkość grzania 10°C / min
QMS SRS RGA200 CO, CO2, O2, H2O



Opracowanie wyników

• przeliczenie sygnału QMS na stopień przereagowania (konwersja)

• wyznaczenia energii aktywacji 

• określenie temperatury inicjacji
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Opracowanie wyników
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Opracowanie wyników
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Opracowanie wyników
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• instrukcja do ćwiczenia, dostępna na stronie

www.chemia.uj.edu.pl/kotarba

w zakładce dydaktyka
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do zobaczenia za tydzień 
w równie dobrych nastrojachw równie dobrych nastrojach
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