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Gázkromatográfia, GC
 A gázkromatográfiában a mozgó fázis mindig gáz, az állófázis pedig
lehet szilárd (gáz-szilárd adszorpciós kromatográfia) vagy folyadék –
felületen kötött – (gáz-folyadék megoszlási kromatográfia) is.
 Minta: szobahőmérsékleten gyakran folyadék – hirtelen elpárologtatva
juttatjuk a kolonnára – olyan hőmérsékleten tartjuk, hogy az az analízis
teljes ideje alatt gáz- (gőz-) halmazállapotú legyen.

Bomlás nélkül gőzzé, illetve gázzá alakítható vegyületek
elválasztására és analízisére szolgáló módszer
Teljesítőképessége mind az elválasztás, mint a gyorsaság szempontjából
igen nagy.

 Az oszlopról eluálódó komponensek által a detektorban keltett jel
intenzitását az idő függvényében ábrázolva kapjuk a kromatogramot.
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Gázkromatográfia, GC
1. Műszer részei:
1. Gázpalack
2. Nyomás- és áramlásszabályozó egység
3. Mintabemérő egység
4. Kolonna
5. Detektor
6. Jelerősítő
7. Jelfeldolgozó

Gázkromatográfia, GC
Mozgófázis:
 vivőgáz (nagynyomású palackból vesszük)
argon, nitrogén – ionizációs detektor
hélium, hidrogén – hővezető-képesség mérése
 0,1-0,2 bar túlnyomás
 10-100 cm3/min áramlási sebesség
GC esetén csak illékony anyagok választhatók el, melyek a nem illékony
anyagokat kémiai származékképzéssel (pl. savakat alkohollal reagálttava
illékony észter képzés, diazometánnal metilészter képzés, trimetil-szililimidazollal szililéter képzés, fémionokból illékony komplex képzés) lehet
illóvá tenni.
Injektor – pillanatszerű legyen a minta bejuttatása:
 Szilikongumi szeptum + fecskendő vagy szelep
 Gázminta: 1-2 ml
 Folyadékminta: 1-2 µl, 300 °C-ig bomlás nélkül gyorsan és teljesen
elpárologtatható anyagok elemzése
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Gázkromatográfia, GC

mintainjektálás

GC kolonna

Gázkromatográfia, GC
Kolonna:
 Töltetes: 1-3 m hosszú, 2-4 mm átmérőjű üveg, fém, teflon cső
szilárd állófázissal, vagy szilárd hordozóra 0,05-1 µm vastagságban
felvitt folyadék állófázis. Elméleti tányér: 500-1000/m.
 Kapilláris: 10-100 m hosszú, 0,1-0,5 mm belső átmérőjű kapilláris,
melynek belső falára 1 µm vastagságban viszik fel az állófázist.
Elmélet tányér: 2000-5000/m.

Kolonnatöltetek:
 GSC (adszorbens): Nagy fajlagos felületű adszorbensek: alumíniumoxid, szilikagél, alumínium-szilikátok.
 GLC (megosztófolyadék): Nagy felületű inaktív hordozóra (grafit,
teflon, diatomaföld) felvitt poláris, vagy apoláris folyadék (glicerin,
polietilénglikol, paraffinok).
A kolonnatér hőmérséklete szabályozható. (4-500 °C-ig, tized °C
pontossággal)
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Gázkromatográfia, GC
Detektorok:
A vivőgáz valamely fizikai vagy kémiai tulajdonságát mérik, amelyben a
minta komponensei változást okoznak.
Hővezetőképesség-mérő detektor:
• Érzékelője egy kis térfogatú cellában elhelyezett, elektromosan fűtött
volfrámszál, amely körül áramlik a vivőgáz.
• Állandó eluens áramlási sebesség mellett a fűtött drótról a hőelvezetés
sebessége, az azt körülvevő gáz molekulatömegével arányos.
• A hidrogén és a hélium hőelvezető-képessége a legnagyobb – vivőgáz
• A detektorcellában lévő fűtött szál hőmérséklete és így az elektromos
ellenállása mindaddig nagyobb, amíg mintakomponens tartózkodik a
cellában.
• Az áramlási sebesség ingadozás és a hőmérsékletváltozás okozta
hibák kompenzálása céljából a detektornak egy referenciaága van
(amin csak az eluens halad át), a mintát mérő detektorjel változását
ezzel szemben mérik.

Gázkromatográfia, GC
Lángionizációs detektor:
 Standard, nagyon érzékeny, sokoldalúan alkalmazható detektor
 Hidrogén-levegő eleggyel táplált mikroégő, amely fölé elektródpárt
helyeznek el, amelyre feszültséget kapcsolnak.
 A kolonnáról kilépő szerves komponenseket a lángba jutva
többlépéses reakcióban, oxigén közreműködésével ionizálják.
 Az elektródok között a bejutó ionok hatására áram folyik, amely
erősítés után mérhető –a komponens mennyiségével arányos
 A szerves vesgületek homológ sorában válaszjele jó közelítéssel a
molekula szénatomszámával arányos, azaz nem igényli minden
komponensre egyedi kalibráció felvételét.
 Szervetlen molekulákat nem érzékeli, érzékenysége: 10–12 g/ml.
Termoionizácios detektor:
 Lángionizációs detektorhoz hasonló, de láng nélküli.
 Szerves foszforvegyületekre különösen érzékeny.
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Gázkromatográfia, GC
Elektronbefogásás detektor:
 A β-sugárzással (pl.: 63Ni) ionizált vivőgáz (Ar) elektronáramát az
elektronbefogásra képes komponensek csökkentik, ezt méri a detektor
– a nagy elektronegativitású elemet tartalmazó komponensek.
 Szelektív alkilhalogenidekre, karbonilokra, nitrilekre, fémorganikus
vegyületekre.
 Halogéntartalmú szerves vegyületek (növényvédőszerek, oldószerek)
kimutatása.
 Érzékenysége: 10–14 g/ml.
Kapcsolt technika: GC-MS, tömegspektrométerrel való kapcsolás

Kromatográfia
A különböző kromatográfiás technikák csoportosítása az álló és mozgófázis halmazállapota és az elválasztás alapjául szolgáló fizikai jelenség
alapján
Álló fázis Mozgó fázis
Fizikai jelenség Kromatográfia
folyadék gáz
abszorpció
GC
szilárd
gáz
adszorpció
GC
folyadék folyadék
megoszlás
HPLC, VRK, PC
szilárd
folyadék
adszorpció,
HPLC, VRK,
ioncsere,
gélkromatográfia,
méretkizárás,
ionkromatográfia,
affinitás, hidrofób affinitás kromatográfia,
kölcsönhatás
hidrofób kölcsönhatás
kromatográfia
szilárd
szuperkritikus folyadék adszorpció
SCF
folyadék szuperkritikus folyadék megoszlás
SCF
 Folyadékkromatográfia esetén a mozgófázis mindig folyadék, az
állófázis lehet folyadék, illetve szilárd halmazállapotú.
 Izokratikus elúció: eluens összetétele az elválasztás alatt állandó
 Gradiens elúció: eluens összetétele elválasztás alatt változik
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Folyadékkromatográfia
Folyadék-szilárd (adszorpciós) kromatográfia:
 Az állófázis nagy fajlagos felületű, 3-10 µm méretű részecskéket
tartalmazó töltet.
 Az elválasztandó komponensek a szilárd fázis felületén eltérő
erősséggel kötődnek. A megkötött komponensek alkalmas
oldószerekkel eluálhatók az oszlopról, a kötődés erősségétől
függően különböző időpontban jelennek meg az oszlopról távozó
oldószerben.
 NORMÁL FÁZIS:
poláris állófázis: szilikagél, alumínium-oxid
apoláris, gyengén poláris eluens
 FORDÍTOTT FÁZIS:
apoláros állófázis: C8 vagy C18 szénhidrogénlánccal módosított
szilikagél
erősebben poláris oldószer
 Oldószerek eluotróp sora: poláris adszorbensen az oldószerek
növekvő polaritás szerinti sora, ami megfelel a növekvő dielektromos
állandó sornak.

Folyadékkromatográfia
Folyadék-folyadék (megoszlásos) kromatográfia:
 Az állófázis dezaktivált, szilárd hordozóra egyenletesen felvitt
folyadék.
 A mozgófázis megfelelő polaritású oldószer, ill. oldószerelegy.
 Az álló- és mozgófázis, illetve a mintakomponensek polaritása
határozza meg a komponensek fázisok közötti megoszlását.
 Ha az álló-és mozgófázis polaritása hasonló, a minta mindkettővel
azonos erősségű kölcsönhatást alakít ki, ami gyenge felbontást
eredményez.
 Poláris komponensek poláris állófázisról apoláris mozgófázissal
vizsgálhatók megfelelően. → NORMÁL FÁZIS
 Apoláros komponensek apoláros állófázisról poláris eluenssel
választhatók el optimálisan. → FORDÍTOTT FÁZIS

6

2017.05.08.

Folyadékkromatográfia
Normál

Fordított

állófázis polaritása

nagy / poláros

kicsi / apoláros

mozgófázis polaritása

kicsi-közepes / apoláros

közepes-nagy / poláros

tipikus mozgófázis

heptán, kloroform

metanol, víz

elúciós sorrend

legkevésbé poláros
először

legpolárosabb először

retenciónövelés módja

csökkenő polaritású
mozgófázis

növekvő polaritású
mozgófázis

Ionkromatográfia
 Az állófázis (sztirol és divinil-benzol kopolimer) töltéshordozó funkciós
csoportokat tartalmaz. A minta komponensei közül csak az állófázis
töltésével ellentétes töltésűek kötődnek meg az oszlopon.
 Anioncserélő kromatográfia: az állófázis pozitív töltésű (pl.:
aminocsoport), akkor a negatív töltésű molekulák kötődnek.
 Kationcserélő kromatográfia: negatív töltésű állófázison (pl.:
karboxilát) pozitív töltésű molekulákat kötünk.
 Kötődött ionok elúciója: NaCl gradiens, vagy pH változtatásával.
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Affinitás kromatográfia
A mintakomponens és a kromatográfiás állófázishoz kötött
specifikus ligandum közötti reverzibilis kölcsönhatáson alapul.
Állófázis: a vizsgált molekula kölcsönható partnere van rögzítve a
kromatográfiás mátrixhoz.
Elválasztás alapja:
 Fehérjeelegyet juttatunk az affinitás állófázisra, minden
komponens visszatartás nélkül átfolyik, kivéve azt, amelyik
specifikus kölcsönhatás kialakításával képes kötődni a
ligandumhoz. → Rendkívül nagy szelektivitás jellemzi.
 A visszatartott fehérje elúciójához olyan eluenst kell alkalmazni,
mely megbontja a kölcsönhatásokat (pH változtatás, szerves
oldószer), vagy kompetitív ligandummal deszorbeálhatják.
Alkalmazott kölcsönhatás típusok:
 enzim-szubsztrát
 antitest-antigén
 nukleinsav-komplementer nukleinsav szekvencia
 nukleinsav-nukleinsav kötő fehérje (hiszton)
 hormon-hormon receptor

Gélkromatográfia, Méretkizárási kromatográfia,
(Size exclusion chromatography, SEC)
A minta komponenseinek méret szerinti megoszlása egy adott
pórusméret tartományú porózus gél állófázis és egy folyadék
mozgófázis között.
Állófázis:
gélszerkezetű – térhálós szerkezetű, oldószerben duzzadó polimer:
 dextrán
 poliakril-amid
 szilikagél
Mozgófázis:
Az elválasztásban nincs szerepe, a gél duzzadását elősegíti és a
mintakomponenseket oldja. A mintákat izokratikusan (egy oldószerrel)
választjuk el.
Elválasztás alapja:
A nagy molekulák kizáródnak az állófázis pórusaiból, gyorsan átjutnak
a szemcsék között, míg a kisebb molekulák belépnek a pórusokba,
lassabban haladnak.
Alkalmazás:
1000 Da feletti anyagok: fehérjék, nukleinsavak, enzimek elválasztása.
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Gélkromatográfia, Méretkizárási kromatográfia,
(Size exclusion chromatography, SEC)

Nagynyomású folyadékkromatográfia, HPLC
 nagynyomású folyadékkromatográfia, vagy
nagy teljesítményű folyadékkromatográfia
angolul high performance liquid chromatography, vagy
high pressure liquid chromatography
 Vegyületek elválasztására, azonosítására és mennyiségi
meghatározására használt kromatográfiás eljárás.
1. A HPLC készülék felépítése:
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HPLC

1. Műszer részei:
1. Oldószertárolók
2. Pumpák
3. Szűrő
4. Előtétkolonna

5.
6.
7.
8.

Automata injektor
Kolonna
Termosztálás
Detektorok

Horváth Csaba (1930-2004)
 1952-ben vegyészmérnöki diploma BME
 1964 Yale Egyetemen (School of Medicine)
ő építette meg az első nagynyomású
folyadékkromatográfot.
 Elsőként ismerte fel a HPLC egyedülálló
jelentőségét a biokémia, a molekuláris
biológia és a modern bioanalitika területein.
 A fordított fázis alkalmazása a HPLCelválasztásokhoz - mely ma a világ
legelterjedtebb analitikai módszere - az
első microbore HPLC-oszlop - melyet
biológiai minták ioncserélő elválasztásához
fejlesztett ki -, valamint a kiszorításos
preparatív HPLC egyaránt az ő nevéhez
fűződik.
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HPLC
Oldószertárolók:
 Tárolóedények és csövek kémiailag teljesen inert
oldószerekkel szemben (üveg, PEEK, teflon).
 Az eluenstároló zárt legyen, de nem légmentesen zárt.
 Maximum 4 (grádiens elúció).

legyen

az

 Oldószer gázmentesítése, lehet ultrahangos, héliumos, vákuumos.
Pumpák:
 A folyadék szállítását biztosítja, pulzálásmentes, oldószereknek
ellenálló.
 Gradiens képzés: az oldószerek maghatározott arányú keverése.
Gradiens elúció: A mozgófázis összetételének mérés közbeni változatása.
Izokratikus elúció: A mozgófázis összetétele az elválasztás során állandó.
 Szokásos nyomástartomány 0-450 bar
 Térfogati áramlási sebesség: 1-2 ml/perc.
 UPLC (ultrahigh pressure liqiud chromatography) 1200 bar (1-2 mm
belső átmérőjű, nagyon finom szemcseméretű kolonnákkal végzett
munkához).

HPLC
Szűrő:
 Az oldószervezetékekben helyezkedik el.
 A szilárd szennyezők kiszűrésére szolgál, melyek a pumpát
károsítják, a kolonnát eltömik.
Előtétkolonna:
 Lazább, darabosabb állófázissal töltött oszlop.
 Analitikai kolonna védelmét biztosítja.
 Megoszlásos kromatográfiában a mozgófázis állófázissal való
telítését szolgálja – növeli az analitikai kolonnák élettartamát
Autamata injektror (autosampler):
 Mérendő minta bejuttatása a mintabemérő hurokba, ahonnan a
mintát veszteség nélkül juttatja a nagynyomású folyadékáramlásba.
 Dugószerűen kerüljön az eluensáramba – sávszélesedés
minimalizálása
 Mintatérfogat: 5-500 µl.
 Tű és a csövek tisztítása a keresztszennyezés kizárása miatt.
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HPLC
Kolonna:
Állófázist tartalmazó 10-30 cm hosszú, 4-10 mm átmérőjű acélcső.
5-10 µm szemcseméretű töltet (40000-60000 tányér/m).
(3 μm-nél kisebb szemcseméret UPLC-nél)
Kolonnatöltetek:
 Szilikagél (Si): normál fázisú töltet.
 Oktil (C8, RP-8), oktadecil (C18, RP-18): legelterjedtebb fordított
fázisú töltetek. Apoláris komponenssel szemben legnagyobb a
visszatartás.
 Fenil (C6H5): fordított fázisú töltetet, nagy szelektivitás aromás
vegyületekkel szemben.
 Cianopropil (CN): fordított fázisú és normál fázisú töltetként is
használható. Gradiens elúcióhoz különösen alkalmas.
 Aminopropil (NH2): fordított fázisú és normál fázisú töltetként is
használható. Anioncserélő töltet is. NF-ként szelektivitása hasonló
szilikához, előnye, hogy a víz nem dezaktiválja a felületet.

HPLC
Detektorok:
Nincs univerzális, nagy érzékenységű HPLC detektor
• eluensérzékeny: az eluens valamilyen fizikai-kémiai tulajdonságának
megváltozását mérjük
• komponensérzékeny: a komponens eredményezi a mért jelet
Törésmutató detektor
 A kolonnát elhagyó eluens törésmutatóját hasonlítja össze a tiszta
eluensével
 csaknem minden szerves anyag kimutatáséra használható
UV-VIS spektrofotometriás detektor, diódasoros detektor:
 egy speciálisan kialakított, rögzített vagy változtatható hullámhosszon
mérő spektrofotométerben elhelyezett kb. 10 μl térfogatú és 10-40 mm
hosszúságú átfolyásos küvetta.
 1-5 rögzített hullámhosszon való detektálás.
 Lehetséges minden vegyület saját elnyelési maximumán való
detektálása.
 Diódasoros detektor esetén a teljes spektrum felvétele.
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HPLC
Fluoreszcenciás detektor:
 Vegyületet kiválasztott hullámhosszúságú fénnyel gerjesztik, és a
gerjesztett vegyület által kibocsátott fényt detektálják (a kibocsátott
fény hullámhossza nagyobb, mint gerjesztő fényé).
 Fluroeszkáló vagy fluorocsoportok beépítésével fluoreszkálóvá tehető
komponensek elválasztása során használható.
 Érzékenyebb az UV-VIS detektornál.
 Detektorcellát termosztálni kell.

HPLC
Elektrokémiai detektor, vezetőképességi detektor:
 Áram intenzitása arányos az oldott anyag mennyiségével.
 Gradiens elúció esetén csak akkor lenne használható, ha az eluens
vezetőképessége állandó marad a gradiens során, ezért gyakorlatban
izokratikus elúcióknál alkalmazzák.
Kapcsolt technika: HPLC-MS, tömegspektrométerrel való kapcsolás:
 A kolonnáról lejövő mintakomponensek az ionforrásban ionizálódnak, a
töltött ionok tömeg/töltés (m/z) szerinti szétválasztását az analizátor
végzi, végül a detektor az analizátor felől érkező ionokat felfogja.
 Nagyfokú szelektivitás.
 Univerzális (a tömegmérés univerzális detektálást tesz lehetővé).
 Szerkezeti információk szolgáltatása.
 Nagy érzékenység.
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Szuperkritikus folyadékkromatográfia
A folyadék- és gázkromatográfia sajátos kombinációja, amely egyesíti
magában mindkét módszer több előnyét.
• A kritikus hőmérséklet felett tartott, és kellően nagy nyomással (2-4
MpA) a kolonnára juttatott eluens ( CO2, NH3, benzol, telített
szénhidrogének, i-propanol, NO) ún. szuperkritikus fluidumot képez.
• A fluidum sok tulajdonságában a folyadékokhoz (pl. sűrűség), más
tulajdonságaiban a gázokhoz (pl. viszkozitás) hasonlít, vagy a kettő
között helyezkedik el (pl, diffúziós együttható).
• Nagyobb méretű molekuláknak is kiváló oldószere, kis viszkozitása
miatt hosszú kolonnákon is használható, a folyadékokhoz mérten nagy
diffúziós együttható miatt gyorsabb és hatékonyabb az elválasztás.
• Állófázis: C18
• Az elválasztás hatékonysága nyomásprogramozással javítható.
• Detektor: UV-Vis spektrofotometriás, fluoreszcenciás, lánionizációs, MS

Tömegspektrometria (MS)
• a molekulák (atomok) ionizációján alapuló, nagy hatékonyságú
szerkezetvizsgáló és analitikai módszer
• ionos részecskéket választunk el fajlagos tömegük (töltésegységre eső
tömegük: m/z) szerint csökkentett nyomáson, elektromos, vagy
mágneses mezők segítségével
• az
ionok
által
generált
ionáram-intenzitást
mérjük
ábrázoljuk a fajlagos tömeg függvényében → tömegspektrum

és

• nem spektroszkópia:
nincs gerjesztés,
nincs energiaátmenet!
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Tömegspektrometria (MS)
Alapelve:
Olyan nagyműszeres analitikai módszer, amely során a vizsgált
molekulákat ionizációjuk során kisebb részekre szakítjuk. Ez a
fragmentáció, mely jellemző az adott molekulára. Az ionizálódott
fragmensek elválasztása tömeg/töltés (m/z) hányadosuk alapján történik
elektromágneses térben. Tehát a fragmensek tömege, mennyisége a
molekula tömegének, szerkezetének és funkciós csoportjainak
függvénye. Molekulák tömegspektruma azok „ujjlenyomata”.

Tömegspektrometria (MS)

MS 3 fő egysége:
1. Ionforrás: a mintából ionok készítése
2. Tömeg analizátor: a különböző ionizált fragmensek tömeg/töltés
szerinti elválasztása
3. Detektor: ionok detektálása
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Tömegspektrometria (MS)
Mintabevitel
• elvileg bármilyen halmazállapotú, egy vagy többkomponensű
anyag vizsgálható;
• a mintabeviteli technika szervesen összefügg az alkalmazott
ionizációs módszerekkel, az analizátor típusával, a vizsgált anyag
tulajdonságával, sajátságaival
• mintabeviteli lehetőségek
– egykomponensű (tiszta!) szerves vegyületek: ún. közvetlen
mintabevitel;
– többkomponensű: csatolt/kapcsolt módszerekkel (az MS
lényegében a detektor)
• kromatográfiás elválasztást alkalmazunk (pl: GC, HPLC,
CE), majd egy illesztő egységen (interfészen) keresztül jut
az elválasztott komponens semleges vagy ionizált formában
az ionforrásba vagy ionok esetén az analizátorba.

Tömegspektrometria (MS)
Mintabevitel
Az elemzés csak gázhalmazállapotú mintával lehetséges
→ folyadék vagy szilárd mintákat gázzá/gőzzé kell alakítani
Történhet: párologtatással vagy hordozóra felvitt minta
deszorpciójával (elektromos tér, nagy energiájú fotonok/ionok
hatására)

A gázhalmazállapotú minta az ionforrásba kerül, ahol a
semleges részecskékből ionok képződnek.
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Tömegspektrometria (MS)
1. Ionforrás, ionizáció:

1) Elektronütközéses ionizáció (electron impact, EI):
• nagyvákuumban (10-5-10-6 mbar), nagy sebességű elektronok
ütköznek a gázfázisban lévő molekulákkal, és így pozitív,
(ritkábban) negatív töltésű ionokat hoznak létre







az elektronsugárzást W
izzószál (katód) biztosítja
az elektronokat és a
képződő
ionokat
fókuszálják és gyorsítják az
analizátorba
bombázó elektronok E-ja
szabályozható
(ionizáció/fragmentáció)

Tömegspektrometria (MS)
1. Ionforrás, ionizáció:
Ha a molekula az ionizációs energiáját
meghaladó energiát kap az ütközés
során, a fölös energia gerjeszti az
intramolekuláris mozgásokat melyek a
molekulaion
bomlását
=
fragmentációját eredményezik.
Ekkor
gyökök
vagy
semleges
atomcsoportok, molekulák szakadnak
ki.
Általában a gyenge kötések hasadnak:
Pl. a szén-szén egyszeres kötés
könnyen
hasad:
legtöbb
alkán
esetében gyenge a molekulaion és
intenzív a fragmentáció.
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Tömegspektrometria (MS)
1. Ionforrás, ionizáció:
2) Kémiai ionizáció (chemical ionizitaion, CI):
 az elektronforrás azonos az EI forrással; de reagens gázokat (H2, CH4,
H2O, i-C4H10, NH3, nemesgázok) alkalmaznak;
 az elektronnyaláb a reaktáns gáz molekuláit ionizálja, majd az így
képződött ionok ütköznek a mintával (ion-molekula reakciók)
 lágyabb ionizáció, mint az EI (kevésbé jelentős a fragmentáció)
3) Gyors atom/ion bombázás (fast atom/ion bombardment, FAB, FIB):
 nemesgázatomokat (He, Ne, Ar, Xe) elektromos térben ionizálják
(pl. Ar → Ar+ + e–), majd gyorsítják
 a felgyorsult ionok semleges atomokkal ütközve töltéscsere révén gyors
atommá alakulnak (pl. Ar + Ar+(gyors) → Ar(gyors) + Ar+)
 a gyors (nagy energiájú) atomokkal bombázzák a mintát
 szilárd vagy nehezen párolgó folyadékok vizsgálhatók

Tömegspektrometria (MS)
1. Ionforrás, ionizáció:
4) Termikus ionizáció (thermal ionization, TI):
 magas forráspontú szilárd mintával W-szalagot vonnak be, amelyet magas
hőmérsékletre hevítenek, a minta nemcsak elpárolog, hanem ionizálódik
(fragmentálódik) is
5) Térionizáció (field ionization, FI):
 a minta molekuláiból nagy térerejű elektromos térrel elektronokat
szakítanak le
6) Térdeszorpció (field desorption, FD):
 a mintát az egyik elektródhoz kapcsolt aktivált drótra viszik fel, melyen
nagy elektromos térerő hatására ionizálódik és deszorbeálódik
7) Elektroporlasztásos ionizáció (electrospray ionization, ESI):*
 a minta oldatából cseppecskéket hozunk létre, majd feszültséget
kapcsolunk rájuk, melyek így töltésre tesznek szert
 az oldószert elpárologtatjuk, mely során gázhalmazállapotú ionok jönnek
létre
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Tömegspektrometria (MS)
1. Ionforrás, ionizáció:
8) Termospay ionizáció (TSI):
 forró oldathoz elpárologtatható elektrolitot (pl: ammónium-acetát) adnak,
mely hatására töltött cseppecskék jönnek létre, melyek fokozatosan
elvesztik az oldószert
9) Mátrix segített lézer deszorpció
ionizáció (matrix assisted laser
desorption ionization, MALDI):*
 adott felületről lézeres besugárzás
hatására ionok deszorbeálódnak
 lágy ionizáció

*: 100000-500000 da (= g/mol)
vegyületek
is
vizsgálhatók
pl:
fehérjék,
egyéb
biopolimerek,
szintetikus polimerek

Tömegspektrometria (MS)
2. Analizátor
Az analizátor választja el az ionforrásból nagy sebességgel érkező
ionokat fajlagos tömegük (m/z) szerint, majd az ionnyalábokat a
detektorra fókuszálja.
Az elválasztás többféle elven történhet:
• egyszeres fókuszálású mágneses
• elektrosztatikus
• kettős fókuszálású (nagy felbontóképességű)
• kvadrupól
• repülési idő (TOF: time of flight)
• ioncsapda
• tandem analizátorok (MS/MS)
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Tömegspektrometria (MS)
Egyszeres fókuszálású mágneses analizátor
Az elektromosan töltött részecskék mágneses térben körpályára kerülnek, az
elhajlás sugarát a m/z hányados határozza meg.
Ha adott feszültségnél (U) a mágneses térerőt (B) változtatjuk, mindig más
fajlagos tömegű ion jut el r mentén az ionforrásból a detektorba.
Nagy vákuumra van szükség, hogy az ionok ne ütközzenek egymással és ne
rekombinálódjanak.
,

=

1

2

Tömegspektrometria (MS)
Elektrosztatikus analizátor
Az ionforrás különböző helyein képződő, és ezért különböző energiájú ionok
nem lesznek tökéletesen egyforma energiájúak a mágneses analizátorban,
mert ezeket B nem fókuszálja, pályájuk kissé eltér. Ezt a szóródást
csökkenti az elektrosztatikus analizátor.
Nő a felbontás, de csökken az érzékenység.
Kettős fókuszálású elektrosztatikus+mágneses
Az ionforrásból kilépő ionokat az
analizátor
elektrosztatikus
szektorában mozgási energiájuk
szerint szétválasztja, és csak az
azonos mozgási energiájú ionokat
engedi
tovább
a
mágneses
szektorba.
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Tömegspektrometria (MS)
Kvadrupol tömeganalizátor
Mágnes nélkül választja el az ionokat
m/z arányuk szerint. Az átlósan
egymással szemben elhelyezkedő 2-2
rúdpárt vezeték köti össze. A két
rúdpár kapcsolódik egy egyenáramú
áramforrás ellentétes pórusaihoz, és
egy rádiófrekvenciás oszcillátorhoz. A
rudak közötti térben haladó ionokat az
éppen pozitív töltésű rudak taszítják, a
negatív töltésűek vonzzák.
Az oszcillátorok hatására a fém rúdpárok relatív töltése folyamatosan változik.
Csak az az ion jut be a detektorba, amelynek a sajátfrekvenciája (amit a m/z
hányadosa szab meg) azonos a kvadrupol tér frekvenciájával, vagyis
végighaladnak a 4 rúd közti térben.

Tömegspektrometria (MS)
Repülési idő analizátor (time of flight, TOF)
Működése azon alapul, hogy az azonos kinetikus energiájú ionok
sebessége (vákuumban, külső elektromos vagy mágneses teret nem
tartalmazó közegben) tömegük négyzetgyökével fordítottan arányos. Így a
detektorban adott pillanatban mért intenzitás adott ionhoz rendelhető.
Az ionok L úthosszának ismeretében kiszámítható a v sebességű m/z
értékű ionok t repülési ideje
=

2

1. ionforrás; 2. gyorsító
tartomány;
3.
ion
extrakció és fókuszálás;
4. térmentes repülési
tartomány; 5. detektor;
E: elektromos térerősség
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Tömegspektrometria, MS
3. Detektor
A detektor fő feladata az, hogy az egyes ionok számával
arányos intenzitású jelet szolgáltasson. A legelterjedtebben
ion-, vagy foto-elektronsokszorozó detektorokat
használunk.

Tömegspektrometria, MS
Vákuumrendszer
• Lényeges eleme a tömegspektrométerek működésének
a vákuumot biztosító, többnyire legalább kétfokozatú
vákuumrendszer.
• Az első fokozatot többnyire olajrotációs szivattyú
biztosítja, amely atmoszférikusról 3 nagyságrendnyi
nyomáscsökkenést hoz létre.
• A végvákuum 10-6-10-8 kPa, amelyet olajdiffúziós, vagy
turbomolekuláris szivattyúval lehet elérni.
• Vákuum szerepe: ionok egymással való ütközése
befolyásolja a spektrum tulajdonságait. Biztosítani kell,
hogy az ionforrásban keletkező ionok ne ütközzenek
egymással, amíg az analizátorba nem érnek.
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Tömegspektrometria, MS
Előnyök
• Extrémérzékeny: 10-15 g, 10-21 mol detektálható
• Széles tömegtartomány (1-100000 da)
• Bármilyen halmazállapot
• Könnyen kapcsolható kromatográfiával
• Hatékony, egyszerű minta-előkészítés, rövid analízis idő
• Szerkezeti&kvantitativ információ
• Flexibilis, szelektív, univerzális detektálás
Hátrányok
• Drágák a készülékek 100.000-1.000.000 Euro
• Összetett spektrumok
• Izomereket nehéz megkülönböztetni
• Sok gyakorlati probléma: készülék tisztítás &
karbantartás, javítás

Tömegspektrometria, MS

Alapfogalmak
• A tömegspektrum tükrözi a
vizsgált molekula és a belőle
származó töltéssel rendelkező
részek relatív tömegeit.
• A M+• elbomlik, és belőle
gyökök, ionok vagy neutrális
molekulák képződnek.
• Ha a fragmensionok még
elegendő belső energiával
rendelkeznek,
tovább
fragmentálódnak,
további
gyökök, ionok vagy neutrális
molekulák képződnek.
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Tömegspektrometria, MS

Alapfogalmak
•A spektrum tömeg szerint
rendezett vonalak sorozata,
melyek
helye
az
ion
tömegszámával, magassága a
az
ionok
mennyiségével
arányos;
• Báziscsúcs: a legintenzívebb
vonal;
• M+•
a
legértékesebb
információ;
a
legnagyobb
tömegű csúcs, ez a mólcsúcs;
• EI esetén gyakran nem
látható; óvatosan kezelendő!
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