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MPP3 is een ultramoderne kolencentrale waar met poederkool stoom met zeer hoge stoomcondities
(285 bar, 600 tot 620 ºC) wordt geproduceerd. Dit stoom wordt door een turbine en een generator
omgezet in elektriciteit.
Dankzij deze technologie wordt een rendement van ruim 46% bereikt. Veel hoger dan in traditionele
kolencentrales. Dankzij deze verbetering daalt de CO2-uitstoot per kilowattuur met ongeveer
twintig procent.

De centrale heeft een netto capaciteit van 1.070 MW. Dit betekent dat de eenheid zal voorzien in
circa 7% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. MPP3 behoort daarmee tot de grootste
kolengestookte eenheden die in de wereld worden gebouwd. De bouwkosten bedragen ongeveer 1,2
miljard euro.

E.ON zal ook de mogelijkheid benutten om in de nieuwe centrale biomassa, zoals houtsnippers, als
brandstof bij te stoken. We doen op dit moment onderzoek naar het maximale percentage biomassa
dat kan worden bijgestookt. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar logistieke aspecten (Is er
wereldwijd voldoende aanbod? Is de hoeveelheid logistiek beheersbaar?) en effecten op het
materiaal van de centrale. MPP3 is een ultramoderne centrale. Om aan de hoge temperaturen en
drukken te kunnen voldoen, zijn nieuwe materialen (metaallegeringen) ontwikkeld. Tot nu toe is
nog geen onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van die materialen door andere brandstoffen dan
kolen.

Naar verwachting is bijstoken van 20 procent biomassa op massabasis realistisch. Dit zijn grote
hoeveelheden die, net als de steenkool, per schip moeten worden aangevoerd. Voorwaarde voor
E.ON Benelux is wel dat de hele logistieke keten duurzaam blijft.

De werking van de centrale

De aangevoerde kolen worden eerst gemalen tot poederkool. Dit wordt in een ketel verbrand en
verwarmt water tot stoom van hoge temperatuur (+ 600ºC) en druk (285 bar). De stoom gaat naar
een stoomturbine waar met een generator elektriciteit wordt opgewekt. Deze gaat via
transformatoren en een schakelstation naar het Nederlandse elektriciteitsnet.
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