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Massispektromeetria

Eristab aineid neist tekitatud ioonide 
massi ja laengu suhte (m/z) alusel.
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Põhimõte

• Massispektromeetria etapid:
1. Gaasifaasiliste ioonide 

genereerimine ja nende 
kiirendamine elektriväljas.

2. Ioonide eraldamine nende 
massi ja laengu suhte alusel 
elektri- ja/või magnetväljas.

3. Kindla massi ja laengu 
suhtega ioonide 
detekteerimine seadmega, mis 
on võimeline registreerima 
selleni jõudnud osakeste arvu.

• Tulemus: massispekter.

Proovisisestussüsteem

Ionisatsiooniallikas

Massianalüsaator(id)

Detektor

Massispekter

Ioonid

Ioonid
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Ioonide liikumine massispektromeetris
• Iooni põrked teiste osakestega võivad põhjustada:

– Iooni trajektoori muutuse.

– Iooni kiiruse muutuse.

– Iooni laengu kadumise.

– Iooni fragmenteerumise.

• Kuna oluline on ioonide kiirus (suund ja suurus!) 
ja iooni massi ning laengu säilimine, siis tuleb 
mõõtmised läbi viia vaakumis.
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Ioonide vaba tee pikkus

• Massispektromeetris peaks ioonide lennutee 
pikkus olema umbes 1 m. Selleks vajaliku rõhu 
võib arvutada järgmisest seosest:

– L – keskmine lennutee (m)
k – Boltzmann konstant k = 1.38×10-23 J/K
T – temperatuur (K)
p – rõhk (Pa)
σ – põrke ristlõikepindala [σ = π(rioon+rgaas)

2]
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Molekuli keskmine vaba tee pikkus

Rõhk, atm Rõhk, torr L, cm

1 760 6,5 × 10-6

10-3 0,76 6,5 × 10-3

10-4 0,076 6,5 × 10-2

10-5 7,6 × 10-3 0,65

10-6 7,6 × 10-4 6,5

10-7 7,6 × 10-5 65

10-8 7,6 × 10-6 650
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Rõhuühikud
• SI ühik on paskal

– 1 Pa = 1 N/m2

– 1 bar = 106 düün/cm2 = 105 Pa

– 1 atm = 101 325 Pa

– 1 torr = 1 mmHg = 133.3 Pa

– 1 psi = 1 nael/toll2 = 0.07 atm = 6895 Pa
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Vaakum, selle tekitamine ja mõõtmine

• Ei ole olemas jõudu nimega imemisjõud.
– Analoogiliselt ei ole olemas külmaenergiat.

• Vaakumpump kõrvaldab ühe osa õhu 
molekulidest ja asemele voolab uus õhk.
– “asemele voolab” on statistiline protsess, mis on 

tingitud molekulide soojusliikumisest ja põrgetest.

29.04.2019 8

Rotatsioonvaakumpump

• See on kõige tavalisem 
eelvaakumpump.

• rotary vane (vane – tiivik)

• Tiiviku otsad surutakse vedruga 
vastu seina (hõõrdumine!).

• Gaas väljub pumbast läbi õli, 
mistõttu oksüdeerivate segude 
pumpamisel on plahvatusoht.

– Pumpamise kiirus: 1…5 l/s

– Lõpprõhk: 10-4…10-2 torri.
Copyright © 2004 Kurt J. Lesker 

Company, 1515 Worthington 

Avenue, Clairton, Pennsylvania 

15025 U.S.A. All rights reserved. 
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Turbomolekulaarpump
– Kasutatakse kõrge vaakumi 

saamiseks.

– Vajab eelvaakumpumpa.

– Pumpamise kiirus: 20…3000 l/s

– Lõpprõhk: 10-4…10-10 torri.

– Pöörlemiskiirus 20…90 tuhat rpm

– Töörežiimi saavutab mõne 
minutiga, seiskamiseks sama.

– Ei lekita õliauru.

– Keraamiliste laagritega või 
magnetil hõljuvad.

Copyright © 2004 Kurt J. Lesker 

Company, 1515 Worthington 

Avenue, Clairton, Pennsylvania 

15025 U.S.A. All rights reserved. 
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Vaakumi mõõtmine
• Mõõdiku tüüp sõltub rõhust.

Copyright © 2004 Kurt J. Lesker Company, 1515 Worthington Avenue, 

Clairton, Pennsylvania 15025 U.S.A. All rights reserved. 
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Termopaar
• Piirkond: 10…10-3 torri

• Termopaar on keevitatud 
hõõgniidi külge. Seda 
kuumutatakse elektri-
vooluga, kuid selle 
temperatuur sõltub 
gaasimolekulide hulgast.

• Kasutatakse 
eelvaakumsüsteemides.

Copyright © 2004 Kurt J. Lesker 

Company, 1515 Worthington 

Avenue, Clairton, Pennsylvania 

15025 U.S.A. All rights reserved. 
29.04.2019 12

Ioonallikad
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Ioonallikate üldomadusi
• Tähtsaim parameeter on üleantava energia hulk.

– Mõni tehnika annab palju energiat ja põhjustab 
ulatuslikku fragmentatsiooni. Teised tehnikad on 
pehmed ja annavad põhiliselt molekulaarioone.

• Analüüdi füüsikalistest ja keemilistest omadustest 
lähtuvalt:
– nt elektronionisatsioon (EI) sobib ainult gaasifaasiliste 

proovide jaoks.

– Madala aururõhuga ja termolabiilseid ühendeid tuleb 
ioniseerida kondenseeritud faasist.
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EI - elektronionisatsioon

M + e-
M•+ + 2e-

• Tihti kasutatakse nimetust elektronlöögi (electron 
impact) detektor. Rangelt võttes ei “lööda” 
elektroni välja. Parem termin on 
elektronionisatsioon.

• Elektrone kiirendatakse enamasti potentsiaaliga 
üle 50 V. Molekul saab tugeva võnke- ja 
rotatsioonergastuse ning fragmenteerub.

Molekulid MS
ioonid

Kuumutatav filament (katood)

Anood

Elektrone kiirendav potentsiaal
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EI – elektronionisatsioon 2
• EI viiakse läbi vaakumis.

• EI annab molekulidele suure energiahulga ja 
põhjustab sellega ulatusliku fragmentatsiooni.

• EI kasutatakse tihti orgaaniliste ühendite MS-s.

• EI sobib paljude gaasifaasiliste proovide 
ioniseerimiseks.

• Moodustuvate ioonide arv on võrdeline rõhuga.

• Keskmiselt ioniseerub 70 eV energia korral 1 
molekul 1000-st.

• EI-s moodustuvad põhiliselt positiivsed ioonid.
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EI – elektronionisatsioon 3
• EI plussid

– Lihtsa ehitusega, lihtsad kasutada.

– Annab suhteliselt tugeva ioonvoolu, mis tähendab 
head tundlikkust.

– Fragmendid annavad infot struktuuri kohta.

– Universaalne, võimaldab ioniseerida kõike, mis lendub

• EI miinused
– Liiga ulatuslik fragmenteerumine võib viia 

molekulaariooni kadumiseni.

– Proov peab lenduma, st analüüsida saab küllalt 
mittepolaarseid ühendeid molekulmassiga < 1000 Da.
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CI – keemiline ionisatsioon
• Ioone saadakse reagentgaasi ioonide reaktsioonil 

analüüdi molekulidega.
– Reagentgaas (nt CH4, NH3, iso-butaan) ioniseeritakse 

EI abil.

– Nt metaan annab põhiliselt CH4
·+ ja CH3

+ ioone
CH4

·+ + CH4  CH5
+ + CH3

·

– Analüüdi molekuliga võib toimuda nt prootoni  
ülekanne:
CH5

+ + MH  MH2
+ + CH4

– Saadakse ioonid (M+1)+

• CI on pehmem ionisatsioon kui EI (fragmente 
vähem)
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API-ESI-MS

HPLC sisend

Pihusti

Jäägid

kuum 

N2

Pihustus-

gaas N
2

+

+
+

+

+

+ + + ++ + + +++

● API – atmospheric 

pressure interface

● Vedelikuvool pihustub 

elektrivälja toimel  

peeneteks laenguga 

tilgakesteks.

● Analüüdi ioonid 

aurustuvad tilkadest.

● Ioonid juhitakse MS 

sisendisse.

Mass-

spektro-

meetrisse

Pinge 3500V
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ESI - elektropihustusionisatsioon

• Atmosfäärirõhul on ionisatsioon efektiivne, mis 
teeb meetodi väga tundlikuks.
– Ioonid [M+H]+, [M-H]-, [M+Na]+ jne

• Väga pehmed tingimused.

• Iseloomulik on mitmelaenguliste ioonide teke.
– [M+nH]n+

– Nt instrument, mille maksimaalne m/z on nt 3000 
võimaldab uurida 100 000 Da massiga molekule.

• Ioniseerumise protsess on tihti segane
– Ioniseeruvuse ennustamine raske.
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MALDI
• Matrix-assisted laser desorption/ionization.

• Analüüsitav proov segatakse maatriksiga ja 
aurutatakse kuivaks.

• Kui sellisele proovile suunata laserkiir (Nd:YAG), 
siis maatriks aurustub koos analüüdiga. Tekivad 
analüüdi ioonid.

• Maatriks peab neelama kasutatava laseri 
sagedusel ja analüüt ei tohi sellel sagedusel 
kiirgust neelata. 

• Väga pehme – väga vähe fragmente.

• Põhiliselt annab ühelaengulisi ioone.
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MALDI

EI, ESI ja MALDI

Iooniline

Molekul-

mass

Polaarsus
102

103

104

105

106

Apolaarne PolaarneKeskm. polaarne

EI

ESI
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Massianalüsaatorid

Massianalüsaator
• Massispektromeetri süda, mis eristab ioone nende 

massi ja laengu suhte (m/z) järgi.

• Eraldamise aluseks on ioonide vastasmõju 
analüsaatori elektri- ja/või magnetväljaga.

• Tüübid
– Kvadrupool (Q)

– Ioonlõks (IT)

– Lennuaja massispektromeeter (TOF)

– Sektorinstrument

– Ioontsüklotronresonants (FTICR)

– Orbitrap

29.04.2019 23

Kvadrupool

29.04.2019 24
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Kvadrupool
• Varrastel on samaaegselt alalispotentsiaal (U = 

500 ... 2000 V) ja vahelduvpotentsiaal 
(amplituudiga V = ca 3000 V).

• Kindla U ja V kombinatsiooni korral pääsevad 
varraste vahelt läbi ainult kindla m/z-ga ioonid.
– Kõik ülejäänud neutraliseeruvad varrastel.
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MS2

• 3-kordne kvadrupool (triple quadrupole) QqQ

– Q1 valib eellasiooni

– Q2 fragmenteerib selle

– Q3 valib ühe fragmendi, mis detekteeritakse

• QqQ kõige tundlikum režiim.

• Stabiilne signaal – väga hea kvant. analüüsiks.
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Q1 Q2 Q3

Ioonlõks
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Ioonlõks
• Rõngaselektroodile rakendatakse raadiosageduslik 

vahelduvpinge.

• Lõksu sisenenud ioone aeglustavad põrked 
heeliumiga (10-3 Torri).

• Vahelduvpinge loob lõksus kvadrupoolse 
elektrivälja, mis lõksustab erineva m/z-ga ioone.

• Vahelduvpinge amplituudi suurenedes suurenevad 
ioonide trajektoorid
– Kergematel ioonidel kiiremini.

• Kui ioonide trajektoorid enam lõksu ei mahu, siis 
lendavad nad detektorisse.
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MSn

• Valitud eellasioonid jäetakse lõksu, teised 
eemaldatakse.

• Külgelektroodidele antakse vahelduvpinge, mis 
annab eellasioonidele energiat juurde.

• Põrgetel heeliumiga ioonid fragmenteeruvad.

• Ioonid skaneeritakse välja ja saadakse 
massispekter
– või korratakse tsüklit.
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Lennuaja MS (TOF)

• Kineetiline energia: Ek = mv2/2 = zeV

• Detektorisse jõudmise aeg: t = d/v

29.04.2019 30
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Lennuaja MS (TOF)
• Väga tundlik – praktiliselt kõik ioonid jõuavad 

detektorisse.

• Massi ülempiir praktiliselt puudub.

• Lahutus kehv, kuna ioonid on jaotunud ruumis, 
ajas ja neil on erinev kineetiline energia.

• Reflektroniga TOF korral on massilahutus (ja –
täpsus) palju paremad, kuid tundlikkus on 
viletsam ja väga suuri masse ei registreeri.
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Magnetiline sektor
• Kineetiline energia

– Ek = mv2/2 = zeV

• Magnetiline 
induktsioon põhjustab 
liikuvas laengus jõu 
(Lorentzi jõud)
– FM = Bzev

• Tsentrifugaaljõud
– FC = mv2/r
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Sektorinstrument
• Muutes magnetilist induktsiooni B saab valida, 

millise m/z-ga ioonid jõuavad detektorisse.

• Enamasti kasutatakse topeltfokusseerivaid 
sektorinstrumente, milles on lisaks 
elektrostaatiline analüsaator.

29.04.2019 33

FTICR (FTMS)
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FTICR
• Ioonide tsüklotroonimise nurksagedus:

– B – magnetiline induktsioon, z – iooni laeng, e –
elementaarlaeng, m – iooni mass

• Kui ergastavatele elektroodidele rakendada 
vahelduvpinge sagedusega ν, siis see on 
resonantsis ioonidega, mille m/z avaldub 
järgmiselt:
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FTICR
• Ioonid juhitakse ICR rakku.

• Ergastavatele plaatidele antakse paljusid sagedusi 
sisaldav impulss, mille toimel ioonid hakkavad 
liikuma suuremal trajektooril.

• Selle liikumise käigus tekkivat elektrivälja 
registreeritakse.

• Registreeritud signaali Fourier teisendusel 
saadakse massispekter. 

29.04.2019 36
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FTICR
• Vajab toimimiseks ülijuhtmagnetit – kallis.

• FTICR on kõige suurema lahutusvõimega MS 
tehnika.
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Orbitrap
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Orbitrap
• Kõige uuem massianalüsaatori tüüp.

– Kommertsinstrumendid alles 2000-tel.

• Detekteerimine sarnane FTICR-le.

• Kõrge lahutusvõimega.

• Algselt olid instrumendid orienteeritud 
proteoomika rakendustele, kuid kasutatakse järjest 
enam ka väikeste molekulide analüüsimiseks.
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Lahutusvõime

• Eksisteerib vähemalt 2 definitsiooni:
– Lahutusvõime R = m / Δm, kui ühelaenguliste ioonide 

m ja m - Δm tekitatud joonte võrdse intensiivsuse korral 
joontevahelise ala kõrgus ei ületa 10% joone kõrgusest.

– Väljendatuna piigi laiusega Δm selle poolkõrgusel 
(FWHM). Vahel arvutatakse ka suhe R = m / Δm, kus 
m on vastava piigi m/z ja z = 1.

Lahutusvõime
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Analüsaator Ülempiir, m/z Lahutus, FWHM 

(m/z 1000)

Õigsus, ppm

Kvadrupool (Q) 4000 2000 100

Ioonlõks (IT) 6000 4000 100

Lennuaja MS (TOF) > 1 000 000 5000 200

Reflektron-TOF 10 000 20 000 10

Magnetiline sektor 20 000 100 000 < 10

FTICR 30 000 500 000 < 5

Orbitrap 50 000 100 000 < 5

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orbitrappe.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orbitrappe.png
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MS detektorid
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Detektor
• Detektor peab ioonist genereerima mõõdetava 

elektrivoolu.
– Kuna iooni laeng on väga väike, peaks signaali 

võimendama.

• Kõige tavalisem on elektronkordisti:
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Massispektrid
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Massid ja laengud

• Ionisatsioonil tekkiva iooni laeng on elektroni laengu e
kordne:

– q – iooni kogulaeng (kulonites)
z – iooni laengute arv
e – elektroni laeng e = -1.6×10-19 C

• Aatommassi ühik (u) ja dalton (Da) on defineeritud:

• Traditsiooniliselt kasutatakse keskmiste isotoop-
massidega tegeledes daltonit. Massispektromeetrias, 
kus tegeletakse isotoopide massidega, väljendatakse 
masse aatommassi ühikutes.

zeq 

ppm59.0kg10665402.1Da1u1 27  
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Massispekter

• Graafiline esitus

•

• Ordinaat võib olla intensiivsusena, kuid tihti 
antakse protsendina intensiivseima piigi (põhipiik, 
base peak) suhtes.

• Piike näidatakse tihti “postidena”.
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Massispekter 2

• Massispekter tabelina
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Isotoobid

• Enamus elemente esineb mitmete isotoopidena.

• Massispektrites esinevad seetõttu isotoopjooned.

Elem. Aatommass Mass Sisaldus

1H
1.00797

1.00783 100

2H 2.01410 0.016

12C
12.01115

12.0000 100

13C 13.00336 1.08

14N
14.0067

14.0031 100

15N 15.0001 0.38

19F 18.9984 18.9984 100

79Br
79.909

78.9183 100

81Br 80.9163 98.0
29.04.2019 50

Isotoopjooned massispektris

• Isotoopjoonte m/z ja suhtelised intensiivsused 
annavad lisainfot iooni laengu ja elementkoostise 
kohta.
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Molekulaarioon, fragmenteerumine

• Ioniseerimisel tekib molekulist molekulaarioon, 
mille mass on võrdne molekuli molekulmassiga ja 
laeng on 1 (kehtib elektronionisatsioonil).

• Fragmentioonid tekivad molekulaariooni 
lagunemisel (fragmenteerumisel).

Molekulaarioon

Fragmentioonid
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Kasulikke viiteid

• Ainete massispektrid: http://webbook.nist.gov/

• Isotoopjaotuse kalkulaator: 
http://www2.sisweb.com/mstools/isotope.htm

• Valemist mass ja vastupidi: 
http://www.chemcalc.org/
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Kasutamine
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Puhaste ainete analüüs
• MS on eriti efektiivne just puhaste ainete 

analüüsimiseks.
– Molekulmassi määramine.

– Molekulvalem täpse molekulmassi järgi.

– Molekulvalem isotoopsuhete järgi.

– Struktuurne info fragmentatsiooni alusel.
• Nt alkoholid annavad H2O ära.

– Sarnase spektri otsimine andmebaasist.
• EI kohta on teegid olemas, ESI kohta mitte.
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Segude analüüs
• Segude analüüsi esimeseks etapiks on sageli ikka 

komponentide lahutamine.
– GC-MS

– LC-MS

– CE-MS

– MS/MS
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Mass-kromatogramm (TIC)

Mass-kromatogramm (EIC)

2012 kevad57 29.04.2019 58

Kvantitatiivne analüüs
• Kui MS on ühendatud kromatograafiga, siis 

toimub analüüs kromatograafiliste piikide järgi.

• Lihtsamaid segusid on võimalik analüüsida ka 
otseselt massispektri piikide kõrguste järgi.
– Kalibreerimisgraafiku meetod.

– Sageli kasutatakse sisestandardit, mille ionisatsioon 
peaks olema võimalikult sarnane uuritavale ühendile.

• Kõige paremini sobivad isotoopmärgistatud sisestandardid.
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Isotooplahjenduse MS
• Proovile lisatakse isotoopmärgistatud (13C, D, 15N) 

standardainet.

• Lastakse standardil tasakaalustuda.

• Valmistatakse proov ette traditsioonilisel meetodil.

• Massispektromeetriliselt leitakse analüüdi 
(isotoopmärgistatud ja ilma) massipiikide suuruste 
suhted.

• Massipiikide intensiivsuste suhete ja lisatud 
isotoopmärgistatud standardaine moolide arvu 
kaudu arvutatakse analüüdi sisaldus esialgses 
proovis.
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Isotooplahjenduse MS
• See on primaarmeetod, millega keemilised 

mõõtmised saavutavad jälgitavuse SI ühikuteni.

• Eeldatakse, et standardaine ja analüüt spaigitud 
proovis on saavutanud tasakaalu. Sellisel juhul 
pole vaja arvestada proovi kadudega analüüsi 
ettevalmistusel (saagis), sest meetod kasutab vaid 
signaalide suhteid.
– See võtab arvesse ka analüüdi võimaliku lagunemise.

• Meetodi täpsus on määratud signaalide suhte 
mõõtmise täpsusega.

• Piiravaks faktoriks on isotoopmärgistatud 
standardainete hind ja kättesaadavus.
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MS analüüs
• Plussid.

– Madalad avastamispiirid.
• Nt LC-MS korral on pg/g (ppt) saavutatav ka tavalaboris.

– Tuvastab molekulmassi.

– Võimaldab analüüdi identiteedi kinnitamist (MS/MS).

– Annab infot struktuuri kohta.

– Täielik kromatograafiline lahutus pole vajalik.

• Miinused.
– Kallis ja keeruline.

– Tundlikud instrumendid ei ole kaasaskantavad.

– Andmebaasid on olemas ainult GC-MS jaoks.
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