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 Джозеф Джон Томсон 

Сучасний мас-спектрометр базується на 
роботі, яка була зроблена англійським 
фізиком Джозефом Томсоном. Його 

дослідження призвели до відкриття електрона 
у 1897 році, а також створення першого 

мас-спектрометра у 1907 році. 

 Френсіс Уільям Астон 

Другий мас-спектрометр сконструював 
Френсіс Астон, який був учнем Томсона. Він 
вперше визначив ізотопний склад більшості 

елементів Періодичної системи та 
продемонстрував, що мас-спектрометр є 
унікальним приладом для визначення 

атомних та молекулярних мас. 



 

це метод, який використовується для ідентифікації 
молекул шляхом вимірювання відношення їхньої маси 
(m) до заряду (z) в іонізованому стані. 
 

Суттєвою відмінністю мас-спектрометрії від інших 
аналітичних фізико-хімічних методів є те, що оптичні, 
рентгенівські та деякі інші методи фіксують 
випромінювання або поглинання енергії молекулами чи 
атомами, а мас-спектрометрія безпосередньо “працює” 
з самими частинками речовини. 
 

Метод чутливий, корисний для виявлення структури та 
аналізу макромолекул у кількостях менше 1 пг. 
 

Прилади, що використовують в цьому методі, 
називають мас-спектрометрами, або мас-
спектрометричними детекторами. 

  



Основні етапи проведення 
експерименту: 

підготовка, введення 
та іонізація проби; 

прискорення іонів; 

розділення іонів; 

детектування іонів; 

обробка сигналів. 



 

  

Дозатор 
  проб 

Аналізатор 
   мас 

Іонізатор 
  проб 

 
це основний вузол, де проходить процес розділення 

потоку іонів на фракції з однаковим відношенням маси до 
заряду. 

Аналізувати можна заряджені частинки, тому необхідно 
перетворити їх на іони. Для цього існує іонне джерело, в 

якому нейтральні частинки іонізуються. 

Детектор 
  іонів 

 
обов’язкова деталь, за допомогою якої можна визначити 

кількість іонів з даним m/z.  



 

 метод електронного удару (іонізація відбувається при 
зіткненні пучка електронів з молекулами досліджуваної 
речовини); 

 метод фотонного удару (ефективність іонізації менша); 

 метод поверхневої іонізації (дозволяє отримувати іони 

при термічній іонізації речовин на поверхні металів). 

 хімічна іонізація (утворення іонів проходить за рахунок 

іон-молекулярних газових реакцій); 
 польова десорбція (утворення іонів у сильному 

електростатичному полі при низькій температурі); 
 бомбардування швидкими атомами; 

 матриксна лазерно-десорбційна іонізація;  

 електродинамічний метод (електророзпилення).  



 

 1 – іонне джерело, 
 2,4 – щілинні діафрагми, 
 3 – ділянка електричного й 
магнітного полів, 
 5 – ділянка магнітного поля, 
 6 – траєкторія іону, 
 7 – детектор. 
 

  Від іонного джерела 1 іони через щілину 2 
потрапляють у ділянку 3, де відхиляються в 
протилежні сторони, величини напруженостей 
полів Е і Н1 підібрані так, щоб сили їх дії на іони 
(відповідно, qЕ и qvН1, де q – заряд, а v – 
швидкість іону) компенсували одина одну, тобто 
qЕ = qvН1. 
   При швидкості v = Е/Н1 іон рухається не 
відхиляючись, проходить через щілину 4, 
потрапляючи в ділянку 5 магнітного поля 
напруженістю Н2. Там іон рухається по траєкторії 
6, радіус R якої визначається зі співвідношення: 
               Мv2/R = qvH2, де М – маса іону. 
   Так як v = Е/Н1, маса іону визначається: 
               m = qH2R/v = qH1H2R/E.  
   Таким чином, при відомому заряді іону його 
маса визначається радіусом R кругової орбіти в 
ділянці 5. 
   Якщо як детектор іонів 7 використовувати 
фотопластину, то цей радіус з високою точністю 
покаже чорна точка в тому місці проявленої 
фотопластинки, куди потрапляв пучок іонів.  



 

Здатність мас-спектрометру розділяти іони описується 
величиною R, яка називається роздільною здатністю, що 
визначається як: 
 

                         R  =  m / ∆ m , 
 

де m – маса іону, а ∆m – різниця мас між двома різними 
піками. Роздільна здатність мас-спектрометра залежить від 
конструкції. 

Чутливість – величина, що показує, яку кількість 
речовини потрібно ввести в мас-спектрометр для того, 
щоб її можна було із високою мірою достовірності 
виявити. Типовою величиною порогу виявлення є 1 пг 
при введенні 1 мкл рідини.  



 
Відповідно до конструкції аналізатора мас існує 5 основних 

типів мас-спектрометрів: 

Час-прольотні мас-спектрометри найменші за вартістю. У 
порівнянні з квадрупольними МС та деякими секторними МС час-
прольотні МС характеризуються тим, що реєструють маси всіх 
іонів без сканування, що сприяє значній чутливості цього типу. А 
у мас-спектрометрів з перетворенням Фур’є більша роздільна 
здатність та інтервал реєструємих мас. 



 

 

Іони, що залишають джерело іонів, 
прискорюються та проходять через 
сектор, в якому магнітне або електричне 
поле прикладається перпендикулярно 
напрямку їх руху. Поле змінює 
траєкторію руху іонів, тому іони, що 
мають різне співвідношення m/z, 
розділяються. В скануючому аналізаторі 
мас (а) реєструється тільки одна маса. У 
нескануючому (б) – всі маси 
реєструються одночасно за допомогою 
багатоканального детектору.  

Потік іонів розганяється до значної  
швидкості, іони проходять крізь 
аналізатор мас, що складається з 
чотирьох металевих стрижнів. До них 
прикладена напруга  таким чином, що в 
кожний момент часу крізь аналізатор 
пролітають іони тільки з одним 
співвідношенням m/z. 



 

Мас-спектрометри використовуються для аналізу 
органічних та неорганічних сполук. Органічні речовини в 

більшості випадків представляють собою 
багатокомпонентну суміш індивідуальних складових. 

Завдання аналітики – визначити з скількох компонентів 
складає органічна речовина, дізнатися, які це 

компоненти (ідентифікувати їх) та скільки кожної 
сполуки міститься в суміші. Для цього ідеальним є 
поєднання хроматографії з мас-спектрометрією. 

Причому для цього використовують як газову, так і 
рідинну хроматографію. 

 

Пристрої, в яких мас-спектрометричний детектор 
поєднаний з хроматографом, називають хромато-мас-

спектрометрами. При цьому значно збільшується 
роздільна здатність аналізу сумішей з великим числом 

компонентів. 
 



 
Мас-спектрометрія надала дослідникам інструмент, що 
дозволяє ідентифікувати білки, визначати, які зміни 
відбулися з їх структурою внаслідок різноманітних 
реакцій; визначати шляхи метаболізму лікарських 
засобів, ідентифікувати ці метаболіти та розробляти 
нові ліки; здійснювати аналіз нафти та 
нафтопродуктів; визначати присутність різних 
шкідливих речовин в їжі (наприклад, пестицидів). 
 Без мас-спектрометрії неможливий контроль над 
незаконним розповсюдженням наркотичних та 
психотропних речовин, криміналістичний і клінічний 
аналіз токсичних препаратів. 
 Іншим важливим застосуванням мас-
спектрометрії є визначення мутацій в ДНК та її сіквенс, 
а також діагностування захворювань (наприклад, 
визначення специфічних білків – біомаркерів – дало 
змогу проводити ранню діагностику в онкології та 
кардіології). 
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Дякую за увагу!  


