Maar dan: terwijl ik de voorgaande pagina’s al had geschreven, kwam ik
een mij onbekend fenomeen tegen toen ik een tweetal batches wilde
bottelen. We zaten toch thuis vanwege de Corona ellende in het land;
dan maar wat nuttigs doen ín huis.
Omdat ik een betrekkelijk laag alcoholisch bier wilde bottelen – een
reprise van de vorige vrij geslaagde Piwo Grodziskie, 3% abv – dacht ik
er goed aan te doen alles goed schoon te maken. Ook het vulpijpje wat
ik normaal gesproken alleen goed uitspoel heb ik gepoogd te
desinfecteren. Dit leek me wel een goed plan. Een kwartiertje in een
flesje met een bodem alcohol waar het zwarte uiteinde met het ventiel
net kopje-onder in ging. Het volumepercentage van de alcohol is me
trouwens niet bekend; ik denk ergens tussen de 70% en 80%. Na een
kwartiertje zette ik het pijpje op de hevelslang en wilde ik gaan vullen.
Het vulpijpje brak echter geheel in gruzelementen. In de buis was een
groot aantal barsten te zien. Het leek wel het craquelé van een oud
schilderij. Maar goed, niet getreurd. Gelukkig had ik nog één op reserve:
desinfecteren en vullen maar. Dat dacht ik tenminste, want deze kwam
nog ongelukkiger uit de strijd.
Dat kan geen toeval zijn.
Naspeuringen op het www
leerden me dan ook dat dit een
bekend verschijnsel is, wat
bekend staat onder de naam
“solvent crazing”.
Acrylaat, polyacrylaat, PMMA,
of hoe je het maar wilt noemen
is een glashelder en betrouwbaar
materiaal en het is goed bestand
tegen allerhande chemicaliën,
maar
dus
niet
tegen
ethylalcohol.
Dieselolie, melkzuur 90%, kwik,
fosforzuur 50%, alles OK, maar
ethanol: nee dus. Solvent
crazing, nooit van gehoord.
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Op bijgaande foto’s het verdere bewijs.

De les is dus: vulpijpjes nooit met
(geconcentreerde)
alcohol
desinfecteren.
En, oh ja, gelukkig had ik nog een
derde vulpijpje achter de hand. Werd
het toch nog een leuke dag.
Zie ook:

Jan S.
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