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Kütle spektrometrisi, organik molekülleri'n hem molekül kütlelerinin hem 
de yapılarının aydınlatılmasında kullanılan bir yöntemdir. 

İlk kez 1900 senelerinde kullanılmaya başlanan bu yöntemin ilkesi·: mole
külleri elektron bombardımanına tabi tuarak onları parçalamak ve sonuçta mey
daha gelen parçacıkların_ tanınmalarından hareketle ana molekülürı yapısının ve 
molekül kütlesinin tayin edibnesidir. 

Yöntem, kütle spektrometresi denilen cihazla uygulanılır. Cihazın çok kar
maşık olan yapısı -ve yöntemin işleyişi şu şekilde özetlenebilir 

Molel.iil kayn•:§• 

H,.\Q,.,J""' poblruiycl 
vuen plaklor 

Gaz fazına geçirilmiş olan moleküller öncelikle -iç basıncı 10-4 
- 10-6 Torr 

(mm Hg) olan bombardıman (iyonlaşma) bölümüne sokulur. Giren moleküller 
70 eV luk bir enerji ile elektron bombardımanına tabi tutulur. Bombardıman so
nucunda öncelikle molekülden bir elektron ayrılarak «moleküler iyon» meydana 

·gelir : 

M (molekül) + e- - - - M +. (moleküler iyon) + 2 e-

Daha sonra moleküler iyon (10-5 sn lik ÖII).rü vardır), atomları arasındaki 
bağlardan zayıflığı oranında parçalanır ve iyonlar meydana gelir. 
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Örneğin, AB gibi iki atomlu bir molekül 

AB+. 
---+ A+ + B. 
-.---+ A. + B+ 
---+ A + B+. 
---+ A+ . + B 

(.) tek elektronları göstermektedir 

ile şematize edilecek biçimlerde parçalanır. Kütle spektrometresinde değerlen

dirilen iyonlfl,r yalnızca pozitif yüklü olanlardır. Oluşan pozitif yüklü iyonlara 

hızl andırıcı bir potansiyel uygulanarak hareket yönüne dik bir elektriksel bir 

alandan geçmeleri sağlanır. Sonucunda iyonlar dairemsi bir yol izlerler. İyonlara 

etkiyen kuvvete merkezkaç kuvveti karşı koyar : 

mv2 

eV (1) 
r 

e = İyonun yükü 
V = Uygulanan potansiyel 
m = İyonun kütlesi 
v = İyonun hızı 
r = Dairesel yolun .yarıçapı 

İyonlar dairesel yolu izlerken bir de manyetik alandan geçirilirler. Yine man· 

yetik alanın etkisine merkezkaç kuvveti karşı koyar : 

mv2 

Hev 
r 

H = Manyetik alanın şiddeti 
e = İyonun yükü 
v = İyonun hızı 

eşitlikte (1) ifadesi yerine konulacak olursa 

1 
r 

H 

m 
2V -

e 
elde edilir. 

Görüldüğü gibi; cihazda H ve V yi ayarlamak elimizde olduğuna göre, 

iyonlar m/e oranlarına göre değişik yarıçaplı yollar kateder (e) genellikle 1 ol

duğu için esas rol oynayan (m) dir). Gen~llikle manyetik alan şiddeti değiştiri

lerek, dairesel yolu geçebilen değişik iyonların detektöre varması sağlanır. Detek

töre ulaşan her iyon orada bir elektrik akımı doğmasına neden olur. Sonra bir 

kaydedici yardımı ile bu elektrik sinyalleri kağıt üzerine işaretlenerek «kütle 

spektrumu» denilen pik dizisi elde edilir. 
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İzotop pikleri : 
Bilindiği gibi atomların izotopları vardır 

Hidrojen Hı 

Karbon cı2 

Azot N14 
Kükürt 5s2 

İzotopu 
H2 

. cıs 

Nt5 
S33 
SH 

Bir atom gram içerisinde 
bulunan izotop atom 

yüzdesi 

o/o 0,016 
% 1,08 
% 0 ,38 
% 0,78 
% 4,40 

Oksijen 0 16 0 17 % 0,04 
0 1 8 o/o 0,20 gibi. 

Bu tip atomları içeren moleküller parçalandıklarında moleküler iyon pikled 
yanında, yüzdeleri oranında M +' 1 ve M + 2 (örneğin S33 için 32 +· 1 = 33 
piki gibi) piklerini de verirler. Ve bu özellik moleküllerin yapılarının aydınlatıl
masında büyük kolaylık sağlar. 

Kütle spektrumunun değerlendirilmesi : 

En basit bir molekülün spektrumunda bile çok sayıda pik vardır. Bunlar 
moleküler iyon piki ile iyonların pikleridir. En büyük pik «baz pik» adını alır, 
diğerleri bu pike oranla yüzde olarak ifade edilir. Moleküler iyon (molekülün 
kütlesini gösterir) tanınması ; ya kendisini ya da parçalanması ile elde edilen ka
rakteristik iyonların piklerinin (örneğin, molekülden su kaybı ile oluşan M-18 
piki) yardımı ile yapılır. Elde edilen, molekülün tüm kütlesidir. Yapının açıklığa 
kavuşturulmasında ise «Benan» cetvellerine başvurulur. Bu cetveller her kütledeki 
değişik yapı kombinezonlarını gösterir. Örneğin moleklil kütlesi 83 olan bir mole
kül için verilen yapılar tabloda gösterilmiştir : 

·Tablo : Tablodan, izotop piklerinin yüksek-
M = 83 % ı% liği, azot kuralı ve kütle spektrumun-

M + 1 M + 2 daki karakteristik iyon pikleri gibi 
diğer bazı özellikler yardımı ile mo!e-

C2HN3Ü 3 .36 0.24 külün hangi yapıya sahip olduğu bu-
C2HaN<1. 3 .74 0.06 lunur. 
CaHN02 3.72 0.45 Yapı aydınlatılması yukarıda özet-
CaH3N20 4 .09 0 .27 Jendiği kadar basit değildir. Bu ne-
ÇaH5N3 4.47 0.08 denle günümüzde, kütle spektrumları-
C4Ha02 4.45 0.48 nın değerlendirilmesinde bilgisayarlar 
C4Hr;NO 4.82 0.29 kullanılmaktadır. Dolayısıyla, tahmin 
C1H1N2 5.20 0.11 . edileceği gibi hem ciha;z hem de analiz 
C5H10 5.55 0.33 epeyce yüksek maliyete sahiptir. 
C11H9N 5.93 0.15 Kütle spektrometrisi günümüzde 
CoHll 6.66 O. 19 ayrıca, miktar tayinlerinde de, özellik-
le petrol sanayi'inde, uçucu hidrokarbonların miktar tayininde kullanılmaktadır. 
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