
 

Materiaal: een bunsenbrander 
  
 

Wat? 
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Begrip 
 

De bunsenbrander werkt eenvoudig: door een rechtopstaand metalen koker wordt 
(meestal) methaangas gestuwd, dat bovenaan verbrandt. Onderaan de koker zitten 
een aantal gaatjes waarmee lucht bijgemengd kan worden. Hierdoor komt er meer 
of minder zuurstof in het gasmengsel en wordt het methaan onvolledig of volledig 
verbrand.  

-Onvolledige verbranding geeft een gele vlam van gloeiende roetdeeltjes 

-Volledige verbranding geeft een ruisende blauwe vlam. De blauwe vlam bestaat uit 
twee delen: een buitenste, lichtblauwe vlam en een binnenste donkerder blauwe 
vlam. Het heetste gedeelte van de vlam is het topje van de binnenste blauwe vlam, 
het minst hete gedeelte de rest van de binnenste blauwe vlam. 
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Onderscheid met de teclu-brander: De teclubrander heeft een conische 

luchttoevoer (‘schoorsteen’) die wordt bediend via een ring eronder.  

https://www.youtube.com/watch?v=jNDzp-fb7nk  

Extra weetjes 
 
 

De brander werd niet uitgevonden door Robert Bunsen, maar door een van zijn 
assistenten die verbeteringen aanbracht in een model eerder ontwikkeld in het 
laboratorium van Michael Faraday. 
Dokter Robert Bunsen was een Duitse chemicus, die onderwees en onderzoek deed 
aan de Universiteit van Heidelberg. In 1854 werd een nieuw laboratorium aan de 
universiteit ontworpen met kolen-gasleidingen. Kolengas werd op dat moment vaak 
gebruikt voor straatverlichting. Om gebruik te maken van de gasleidingen, werkte 
dokter Bunsen samen met de technicus van de universiteit, Peter Desaga, aan een 
nieuw en verbeterd branderontwerp. Tegen de tijd dat het laboratorium werd 
geopend, waren de eerste vijftig Bunsen-branders klaar voor gebruik. 
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De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron te hebben die hoge 
temperaturen kon opleveren zonder hierbij veel rook te ontwikkelen. 
 
Volledige naam van Bunsen: Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen 
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Experiment  
 

De bunsenbrander gebruiken gebeurt volgens de volgende stappen: 

1. Controleer of de luchttoevoer dicht is. 
2. Draai de gasregelaar een kwart omhoog. 
3. Zet de gaskraan volledig open. 
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4. Breng een brandende lucifer in een vloeiende beweging langs de schouw 
naar boven. 

5. Draai de gasregelaar verder open om de geeloranje vlam groter te maken 
6. Open de luchttoevoer om de geeloranje vlam in een blauwe kegel te 

veranderen. 

 
Lees meer: http://veiliglabo.webnode.be/products/stappenplan-bunsenbrander-
aansteken/ 
 

Bronnen 
 

 

Filmpjes  
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