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Olieproductie binnen één uur! 
Een “miljoenen-jaren-proces” herleid tot minuten 
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Onderzoekers aan het Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) in Washington-Staat, hebben 
een nieuwe technologie gepionierd die dieselbrandstof maakt van algen - en hun spitstechnologie 
produceert deze brandstof in slechts minuten. 
Het recept lijkt verrassend ongecompliceerd: Gewoon een erwtgroene algensoep verhitten tot 350 
°C onder een druk van 3.000 PSI (pounds per squaire inch; = 212,9 kg/cm2)1 gedurende bijna 60 
minuten. Ter vergelijking: temperaturen aan de basis van de aardkorst bereiken 815 °C. De onder-
zoekers publiceerden hun resultaten in het blad Algal Research.[1] 
Doorheen het proces hevelt en verwerkt het desktop-toestel continu algen aan het ene eind en levert 
brandbare koolwaterstoffen aan de andere kant. Dit automatische toestel recycleert zelfs water en 
voedingsstoffen en brengt ze terug in de tank waar de algen groeien. 
Gizmag schreef over de nieuwe technologie: “Het proces doet sommige condities na die oorspron-
kelijk prehistorisch plantenmateriaal, diep in de aarde, omzetten in fossiele brandstof: hoge druk en 
hoge temperaturen”.[2] 
Leidend onderzoeker Douglas Elliott zei in een PNNL-nieuwsbericht: “In zekere zin dupliceren wij 
het proces in de aarde dat algen omzet in olie over een termijn van miljoenen jaren. Maar wij doen 
het gewoon veel sneller”.[3] 
Hoeveel sneller? Laten we het eens berekenen: Een proces dat één uur duurt in een laboratorium is 
meer dan 26 miljard maal sneller dan een proces dat naar veronderstelling drie miljoen jaren in be-
slag neemt. Deze lab-experimenten tonen duidelijk aan dat olie snel gevormd kan worden. Maar wat 
deze experimenten niet demonstreren is of dit proces zich in feite kan uitstrekken over een miljoen 
jaren, zoals uniformitarische wetenschappers volhouden. Misschien kan dat niet. 
Blijkbaar stamt het idee dat de aarde olie fabriceerde “over de loop van miljoenen jaren” uit de se-
culiere gewoonte om lange tijdsperioden te veronderstellen, ongeacht de experimenten die aan to-
nen dat  deze olie snel gevormd kan worden. Bovendien, blijkt van vele andere processen en pro-
ducten, waarvan men dacht dat ze lange tijdsperioden overspannen, dat ze vrij snel genereren 

 Normaal traag-vervallende radio-isotopen vervallen soms binnen erg korte tijdsspannes.[4] 
 Hout versteent in decennia of zelfs weken.[5] 

 Steenkool vormt zich binnen weken.[6] 
 Bacteriën produceren opalen binnen weken.[7] 

 
1 3.000 PSI = 3.000 * 0,458 kg = 1374 kg per 645,16 mm2 = 2,129 kg/mm2 of 212,9 kg/cm2. 
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 Watervloeden hollen grote, diepe ravijnen (canyons) uit binnen uren of dagen.[8] 

 Bruine kolen geven natuurlijk gas af in twee tot vijf dagen.[9] 
 Magma beweegt zich met meer dan 2.000 voet per dag door de aardkorst.[10] 

 Sedimentaire lagen worden binnen minuten neergelegd.[11] 
 Diamanten harden in een tijd van minuten.[12] 

 Goud vormt zich bijna onmiddellijk vanuit diepe aardbevingen.[13] 
En nu onthullen studies dat olie kan gevormd worden in minder dan een uur, met gebruik van inno-
vatieve technologie om natuurlijke condities diep onder het aardse oppervlak te simuleren. Vereist 
enig aards proces of materiaal miljoenen jaren? 
Decennialang hebben bijbelgerichte geologen een vloedscenario beschreven dat snelvormende olie 
verklaart. Bewegingen van de aardkorst dwong snel oceaanwater, modder en algen tot grote diepten 
en hoge drukken. Spoedig daarna werden de begraven algen en ander organisch materiaal samenge-
drukt en verhit om olie te worden en andere fossiele brandstoffen. Zich snel vormende olie komt 
niet als een verrassing voor bijbelgelovigen. 
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Image credit: Algae feedstock, adapted from an image by Pacific Northwest National Laboratory. 
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