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Abstrakt 

With secondary ion mass spectrometry it is possible to analyze the surface of the inorganic, organic 
samples and samples which are combinations of organic and inorganic compounds. Each of these types of 
samples has a different way of formation secondary ions - ionization mechanism. This paper deals with 
comparison of second cluster ions on an inorganic gold substrate with iron deposition, fragmentation and 
formation of organic molecules ions of cholesterol and a combination of different mechanisms for analyzing 
fingerprints with gunshot fumes. The spectra of gold (Au) were demonstrated preference ionization clusters with 
an odd number of atoms. In the spectra of cholesterol have been identified peaks arising deprotonation, 
cationization and loss of small functional groups. Such methods of ionization were applied in the analysis of 
fingerprints of gunpowder, where it was possible to detect species of ammunition even at low concentrations. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (Secondary Ion Mass Spectrometry, 

SIMS) je technika určené na analýzu povrchov materiálov. Pomocou tejto metódy je možné 

analyzovať chemické zloženie akéhokoľvek typu povrchu, anorganického, organického a aj 

kombinácie týchto povrchov. [1] 

V tejto práci sme sa zamerali na porovnanie spôsobov analýz jednotlivých typov 

povrchov, špecifické spôsoby tvorby analyzovaných iónov (ionizačné mechanizmy) apod. 

Ako vzorku anorganického substrátu sme použili Arrandee [2], organického substrátu 

cholesterol a ako kombináciu anorganického a organického substrátu vzorky odtlačkov prstov 

s pušným prachom. 

 

Materiál a metódy 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS) je analytická metóda vyvinutá 

na chemickú analýzu povrchov tuhých látok. Pri SIMS je pevný povrch bombardovaný 

prúdom primárnych iónov s vysokou energiou. Primárny ión dopade na povrch generuje sériu 

kolíznych kaskád, cez ktoré odovzdáva energiu časticiam vzorky. Časť energie je 

transportovaná k povrchu a pomôže atómom a molekulám v blízkosti povrchu prekonať 

povrchovú väzbovú energiu. Odovzdávanie energie v kolíznej kaskáde je dostatočne 
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efektívne, aby mohli z povrchu uniknúť aj veľké molekuly s hmotnosťou až 10 000 u alebo 

len s malou fragmentáciou. Väčšina emitovaných  častíc sú neutrálne, len malý podiel je 

kladne alebo záporne nabitých. Následná hmotnostná analýza sekundárnych iónov poskytuje 

podrobné informácie o elementárnom a molekulárnom zložení povrchu. 

SIMS je povrchovo veľmi citlivá metóda, pretože emitované častice pochádzajú z 

jednej až dvoch najvrchnejších monovrstiev. Rozmery kolíznej kaskády sú pomerne malé a 

častice sú emitované z priestoru niekoľkých nm v priemere. Preto môže byť SIMS použitý pri 

mikroanalýze s veľmi vysokým priestorovým rozlíšením. 

Vzhľadom na kolízny charakter techniky sa používa extrémne nízka dávka primárnych 

iónov a tak spektrálna informácia pochádza z neporušeného povrchu a zabezpečuje 

molekulárnu informáciu. Základná rovnica pre SIMS analýzu je: 

                                                ηα ssps ΘYII ±=                                  [I.] 

kde Is je prúd sekundárnych iónov, Ip prúd primárnych iónov, Ys je výťažok všetkých 

vyrazených častíc (aj neutrálnych) na dopad jedného primárneho iónu, α± je pravdepodobnosť 

ionizácie, Θs udáva koncentráciu látky na povrchu a η transmisiu spektrometra. Dva 

fundamentálne parametre sú Ys a α±, na ktoré má výrazný vplyv druh, kryštalinita, či 

topografia povrchu analyzovaného materiálu, veľkosť prúdu použitých primárnych iónov ako 

aj ich hmotnosť, náboj a energia. [3] 

Tvorba sekundárnych iónov z neutrálnej molekuly M môže prebehnúť tromi hlavnými 

procesmi [1]:  

- protonáciou a deprotonáciou za vzniku [M+H]+, [M–H]– ako aj formovaním 

molekulových radikálov typu M·+ a M·– vzniknutých stratou alebo získaním elektrónu 

- stratou malých funkčných skupín ako napr. [M–CH3]
–, [M–OH]+ 

- kationizáciou neutrálnych molekúl ľahko ionizovateľnými atómami alkalických 

kovov ako napr. [M+Na]+, [M+K] + alebo iónmi kovu zo substrátu ako napr. [M+Ag]+ 

V závislosti od samotného bombardovania a celkových podmienok (konečné stavy), 

môže ionizácia prebiehať priamo počas desorpčných procesov, tesne nad povrchom alebo ešte 

neskôr, napr. rekombináciou už desorbovaných častíc. Pokiaľ ide o celkové podmienky, je 

ionizácia ovplyvnená predovšetkým chemickou štruktúrou analyzovaných molekúl, 

charakterom substrátu, prípravou vzorky a topografiou povrchu. Často závisí výťažok 

sekundárnych iónov od chemickej povahy podkladu. Tento jav sa nazýva vplyv matrice 

(matrix effect). 
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Zlatý povrchový substrát (Gold Arrandee™ (Au(111)), Germany) je zložený z troch 

vrstiev - nosnou vrstvou je borosilikátové sklo hrúbky 0,7 mm o ploche 12×12 mm2, na 

ktorom je naparená 2,5 nm medzivrstva chrómu a finálna 250 nm vrstva zlata (obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Zlatý povrchový substrát 

 

Povrchový substrát bol analyzovaný pomocou techniky SIMS. Experimentálne 

podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-    primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,2 pA, čas opakovania pulzu 200 µs, dĺžka 

pulzu 10 ns, pozitívna polarita. 

Na depozíciu Fe bola použitá Knudsenova cela typu SFC NW-40-CF. Pri získavaní 

vhodných experimentálnych podmienok sa vychádzalo z poznatku, že teplota topenia Fe je  

tt = 1535 °C a teda na efektívnu depozíciu bolo potrebné dosiahnuť teplotu približne  

t = 1400 °C. Experimentálne podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-    primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,07 pA, napätie na Knudsenovej cele 40 V, 

prúd na Knudsenovej cele 8 A, teplota 1415 °C. 

Cholesterol je typickým živočíšnym sterolom (steroidným alkoholom) s jednoduchou 

uhľovodíkovou štruktúrou (Obr. 2), ktorý sa vyskytuje vo všetkých bunkách a telesných 

tekutinách. Izolovaný bol po prvýkrát v roku 1784 zo žlčových kameňov, z čoho vyplýva aj 

jeho názov (z gréckeho chole – žlč a stereos – tuhý). Od jeho objavenia sa mu venuje veľká 

pozornosť, o čom svedčí aj 17 Nobelových cien, ktoré boli v súvislosti s jeho štúdiom už 

udelené. 

 

Obr. 2 Štruktúrny vzorec cholesterolu 
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Cholesterol je dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách ako je acetón, benzén, 

chloroform, éter atď. a takmer nerozpustný v H2O. Sumárny vzorec cholesterolu je C27H46O, 

molekulová hmotnosť 386,67 u a hustota 1,052 g·cm-3. 

Pri analýze kombinovaného substrátu sa na prst naniesol pušný prach z nábojnice, ktorý sa 

vopred rozotrel v trecej miske. Vytvoril sa odtlačok prsta kontaminovaný pušným prachom. 

Experimentálne podmienky, pri ktorých prebiehalo meranie, boli nasledovné: 

-     primárne ióny Bi+, prúd primárnych iónov 1,0 pA. 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti hmotnostného spektra cholesterolu 0 – 200 u (obr. 3) možno pozorovať 

 oblasť nízkych uhľovodíkov a organických fragmentov CxHy. V druhej oblasti, 200 – 405 u 

sa nachádzajú vyššie fragmenty cholesterolu, sledované píky M–OH pri hmotnosti 369,3 u, 

M–H pri 385,3 u a M+CH3 pri 401,3 u, kde M je materská molekula cholesterolu. [4] Tieto 

fragmenty vznikajú stratou malých funkčných skupín (M-OH), deprotonáciou (M-H), príp. 

kationizáciou pomocou malých funkčných skupín (M+CH3). 

 

 
Obr.3 Časť hmotnostného spektra cholesterolu 

 

V hmotnostnom spektre povrchového substrátu (obr. 4) boli analyzované klastre Aux
+ 

(x = 1-7), pričom intenzita klastrov s nepárnym počtom atómov Au bola vyššia ako intenzita 

klastrov s párnym počtom atómov Au, čo možno pripísať vyššej stabilite klastrov s nepárnym 

počtom atómov Au. Hmotnostné spektrum povrchového Au substrátu slúžilo ako 

východiskové spektrum na porovnávanie zmien na povrchu po depozícii Fe a taktiež pri 

formovaní samousporiadaných monovrstiev. 
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                   Obr. 4 Hmotnostné spektrum povrchového substrátu so zameraním na Au 

V hmotnostnom spektre povrchového substrátu (obr. 15), na ktorom bolo 

nadeponované Fe (čas depozície 5 min.) boli identifikované píky, ktoré dokazujú, že nami 

zvolené experimentálne podmienky sú vhodné na depozíciu Fe.  

Analýza odtlačkov prstov s povýsterlovými splodinami je dokumentovaná na obr. č. 5. 

Merania v pozitívnej polarite dokázali prítomnosť fragmentov nitroglycerínu, ktorý je 

významnou zložkou strelného prachu. Fragmenty nitroglycerínu sa zistili pri 228 m/z 

(C3H6O9N3
+),  242 m/z (C4H8O9N3

+) a 254 m/z (C5H8O9N3
+). Sulfidové anióny sú dôkazom 

prítomnosti rozbušky vo vzorke.  

 
 

Obr.  5 SIMS spektrum v negatívnej polarite 1,3dietyl 1,3difenyl močoviny (EC) a S2- s kontamináciou pušným 

prachom 

Záver 

Z uvedeného vyplýva, že hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je vhodná 

technika na analýzu anorganických, organických alebo kombinovaných substrátov. Pri 

analýze zlatého povrchového substrátu Arrandee boli identifikované fragmenty 

zodpovedajúce klastrom zlata a taktiež fragmenty pochádzajúce z nadeponovaného železa. 
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V hmotnostnom spektre organického cholesterolu boli identifikované píky, 

prislúchajúce malým organickým fragmentom cholesterolu  CxHy, a píky vzniknuté stratou 

malých funkčných skupín, deprotonáciou a kationizáciou pomocou malých funkčných skupín. 

Metódou SIMS sa charakterizovala a identifikovala prítomnosť pušného prachu a 

jednotlivých zložiek streliva na odtlačku prsta kontaminovaného pušným prachom. Táto 

metóda sa javí ako vhodná na stanovovanie streliva na povrchoch. Vďaka vysokej citlivosti 

metódy SIMS možno odhaliť prítomnosť streliva aj pri nízkych koncentráciách, čo je značná 

výhoda oproti iným analytickým postupom. 
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