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Anordning för att medelst en masspektrometer bestämma och indikera masatal 

Föreliggande uppfinning avser en anordning för att i en masspektrometer bestäm-

ma och indikera masstal, 

Masspektrometrar har sedan länge använts för analys av organiska föreningar, 

för bestämning av anrikning av stabila isotoper och för bestämning av exakta 

molekylvikter m.m, De metoder som tillämpats för att bestämma masstal i mass-

spektrometer har emellertid varit relativt dyrbara och uppfinningens huvud-

syfte har därför varit att åstadkomma en prisbillig och effektivt verkande 

massmarkerare, För genomförande av detta och andra syften har uppfinningen ut-

formats i enlighet med patentkraven. 

På bifogade ritningar visas såsom exempel angivna utföringsformer av uppfin-

ningen, varvid 

Fig, 1 visar ett masspektrum 

Fig, 2 utgör en planvy, visande den principiella uppbyggnaden av en mass-

spektrometer 

Fig. 3 "visar en utföringsform av anordningenienligt uppfinningen 
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Fig, 4 visar en annan utföringsform av anordningen enligt"uppfinningen. 

Generellt tillgår masspektrometrin så (se fig. 2), att en gas, innehållande de 

föreningar, som skall analyseras, införes i masspektrometern och joniseras i 

dennas jonisationskammare 1, t.ex, medelst elektronbombardemang, Jonerna accel-

lereras och fokuseras med hjälp av speciella elektroder 2 för att sedan passe-

ra ett magnetfält 3, där de separeras i förhållande till massa och laddning 

. enligt formeln 

där k1 är en omvandlingskonstant, r betecknar jonbanans radie, B den magnetiska 

fältstyrkan, m är massan, e laddningen, m/e är masstal och U accellerations-

spänningen. De separerade joner, som träffar detektorspalten 4, har avböjts 

med en radie som gäller för masspektrometern. Efter det att jonerna har passe-

rat detektorspalten och magnetfältet fångas de upp i en s,k, Farady-bur eller 

får träffa första dynoden i en elektronmultiplikator 5. Blektronmultiplika-

torns utgång är ansluten till ett registreringssystem, som exempelvis består 

av en ultraviolettskrivare, Resultatet kan även registreras på analog-digi-

talväg, När provet joniseras indikeras också en del av den totala jonströmmen 

med hjälp av en elektrod 6, som är kopplad till förstärkare och potentiome-

terskrivare. Registreringen av ett masspektrum startas i regel när jonströmmen 

når ett maximalt värde. Vid analysen kan därefter accellerationsspänningen 

eller magnetströmmen d.v.s. den magnetiska fältstyrkan ändras kontinuerligt, 

varigenom scanning kan ske, 

Ett masspektrum kan vara relativt komplicerat med många toppar för varje orga-

nisk förening. Ett visst masspektrum är karakteristiskt för en förening och 

kan användas för strukturbestämning. Det kan t,ex. ha det utseende, som fram-

går av fig, 1, som visar masspektrum för cholesterol, Magnetströmmen har här 

ändrats kontinuerligt. 

Ett så stort masstalsområde, som visas i fig, 1 (m/e = 12 - 386) kan däremot 

inte täckas genom ändring av accellerationsspännirigen, eftersom denna skulle 

för det lägsta masstalet. Jonutbytet, som ändras ungefär proportionellt med 

accellerationsspänningen, skulle nämligen i sådant fall minska alltför mycket 

för de höga masstalen. 

r = kx • (U.m/e)
l/2/B (ekv, l) 

behöva sänkas till ungefär l/32 del av full spänning 
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Vid registrering av masspel:truro är det av vikt att varje molekyl och fragment 

jon lätt kan identifieras med sitt masstal. Då masspektrometerns radie är gi-

ven för de joner som skall nå detektorspalten och accellerationsspänningen 

är känd, kan masstalen för de aktuella jonerna uttryckas enligt 

m/e = V2B
2/\J (ekv. 2) 

Enligt uppfinningen bestämmes kvadraten på det för jonernas avböjning avsedda 

magnetfältet eller ett därmed proportionellt magnetfält genom att den av mag-

netfältet ifråga alstrade kraften uppmätes, lämpligen medelst en trådtöjnings 

givare eller en kraftgivare och att mätvärdet omvandlas till elektriska sig-

naler, t.ex, via motståndsändringar i givaren ifråga. 

Figur 3 visar anordningen enligt uppfinningen i detalj. Magnetstommen består 

av två delar (7) och (8), vilka är ledat förbundna genom att en på delen 8 in 

fästad egg 9 verkar i ett spår 10 i delen 7. I en föredragen utföringsform 

är spårets 10 radie större än radien hos eggen 9. 

Magnetens spolar betecknas med 11, luftgapet mellan dess poler med 12. På 

stomdelarna 7 och 8 är fästen 13 respektive 14 anbringade, vilka bildar ett 

luftgap 15. I gapet 15 är en kraftivare 16 infäst. 

Jonströmmen passerar i luftgapet 12. Det magnetfält, som alstras av magneten 

och vars ändamål är jonströmmens avböjning, åstadkommer en kraft mellan stom-

delarna 7 och 8 över luftgapet 12, Eftersom fästena 13 och 14 är fast för-

bundna med delarna 7 respektive 8, råder över luftgapet 15 en kraft proportio 

nell mot kraften över luftgapet 12, Kraften över luftgapet 15 mätes med kraft 

givaren 16, Kraftgivaren 16 arbetar företrädesvis med trådtöjningselement, 

som ändrar motståndet lineärt med belastningen. 

Genom det kända sambandet, att kraften vid magnetens luftgap 12 och 15 är 

proportionell med magnetfältets styrka i kvadrat och AR betecknar kraftgiva-

rens motståndsändring samt k^, k^ och k^ betecknar konstanter, kan följande 

samband sammanställas för att uttrycka masstalen hos de joner som når detek-

torspalten. 
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Ekv. a 

Ekv. 5 

Ekv. 6 

m/e = k2-B
2/« 

F = k3.B
2 

AR = k4'F 
> Ekv. 7 m/e >> k- • AR/U 

k, '2 
k, 5 = 

I fig. 4 visas en annan utföringsform av föreliggande uppfinning, vilken kan 

användas i de fall då det är olämpligt att verkställa mätningen direkt på 

masspektrometerns huvudmagnet, I figuren betecknar 17 en huvudmagnet till en 

masspektrometer, huvudmagnetens luftgap, i. vilket jonströmmen i masspektrome-

tern passerar och avböjes, betecknas med 18, 19 betecknar en till huvudmag-

neten 17 i serie eller parallellt kopplad mätmagnet, 20 betecknar en kraft-

givare, Mätmagneten måste därvid ha samma magnetiska egenskaper som huvud-

magneten, Mätmagneten är företrädesvis utformad som den i figur 3 visade 

anordningen. Mätmagneten kan även vara utformad så att kraftgivaren 16 är 

placerad i luftgapet 12. 

Anordningen enligt figurerna 3 och 4 kan även helt eller delvis vara ned-

sänkta i ett kylmedium, t.ex. olja. Temperaturkompensering kan även ske 

medelst bryggkoppling. 
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f a t e n t Ii r a v 

1, Anordning för att i en masspektrometer bestämma och indikera masstal, 

k ä n n e t e c k n a d därav, att den elektromagnet, vilken alstrar det 

för jonströmmens avböjning avsedda magnetfältet, och/eller en med nämnda magnet 

serie- eller parallellkopplad mätmagnet med väsentligen samma magnetiska 

egenskaper, som den nämnda elektromagneten, innefattar två ledbart förbundna 

delar (7, 8), mellan vilka ett kraftkännande organ (l6), från vilket en av 

magnetfältets styrka beroende elektrisk mätsignal erhålles, är infästat. 

2, Anordning enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att 

det nämnda kraftkännande organet utgöres av en med trådtöjningsgivare arbe-

tande kraftgivare. 
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Fig. 2 
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Fig. 3 


