
 
 

 

Títol: «El cotó no enganya... ni a les 

drogues sintètiques» 
• Materials: bastonet de cotó de fusta, diferents mostres que contenen noves substàncies 

psicoactives, sistema d’introducció de mostra Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP), 

espectròmetre de masses, PC amb base de dades de substàncies psicoactives. 

• Personal investigador: Grup de Divulgació Científica de l’Institut Universitari de Plaguicides i 

Aigües de l’UJI 

David Fabregat Safont 

Marina Celia Campos Mañas 

David Izquierdo Sandoval 

• Fonament teòric:  

L’experiment mostra una de les nombroses aplicacions de l’espectrometria de masses, en 

aquest cas, per a l’anàlisi directa de noves substàncies psicoactives (comunament anomenades 

drogues de disseny) en les mans d’un potencial consumidor amb només passar un cotó. 

• Explicació detallada de l’experiment:  

1. Amb un bastonet de cotó s’agafa una mostra de la superfície dels dits del 

consumidor. 

2. S’introdueix el cotó en l’espectròmetre de masses mitjançant el sistema ASAP. 

3. L’espectròmetre de masses adquireix l’espectre dels compostos adherits al cotó en 

un parell de minuts, els quals posteriorment es contrasten amb una base de dades 

de noves substàncies psicoactives del mateix laboratori. 

4. S’obté un llistat de les substàncies que contenia el cotó de la mostra confrontant  

l’espectre de masses experimental amb la base de dades. 

 

Aquest experiment pretén mostrar, d’una forma aplicada, el potencial de l’espectrometria de 

masses (MS) equipada amb un sistema per a l’anàlisi directa de mostres sòlides. Més 

concretament, es fa ús d’un sistema anomenat Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP) que 

permet introduir en el sistema MS qualsevol tipus de mostra sòlida o líquida per a la seua anàlisi 

directa. 

 



 
 

 

 

Aquesta metodologia ha sigut publicada en la revista científica internacional Journal of the 

American Society for Mass Spectrometry (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.0c00112). 

El personal investigador explica els fonaments bàsics del sistema d’anàlisi (ASP), la tècnica 

utilitzada (MS), així com els perills de consumir aquest tipus de substàncies, i altres aplicacions 

de l’espectrometria de masses. 

• Connexió de l’experiment amb la vida quotidiana: detecció de noves substàncies psicoactives. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.0c00112

