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Sediul societății:

Geiseltalstraße 1

06242 Braunsbedra 

Înființarea societății:

1 decembrie 1990

Cifră de afaceri în 2019: 

57,34 mil. €

Angajați la  31.12.2019:

248



Tratare termică Reabilitare depozite 
de reziduuri și 

exploatări miniere

Tehnologie / Inginerie 
/ Dezvoltare

DOMENII DE ACTIVITATE
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Ape rezidualeReciclarea deșeurilor 
centralelor energetice



• Combustibili micști pentru centrale energetice

• Capacitate anuală a centralei Schwarze Pumpe 
este de 125.000 t

• Tratarea uleiurilor, păcurilor, cartoanelor de 
hidroizolare a acoperișurilor, nămolurilor care 
provin din vopsele și lacuri, negrului de fum

• Coincinerarea nămolurilor de epurare

• Capacitate anuală MUEG  100.000 t

• Capacitate de depozitare intermediară centrala 
energetică Lippendorf 14.000 t  

TRATARE TERMICĂ

Producția de combustibili micști din deșeuri cu conținut de 
carbon
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TRATARE TERMICĂ

Instalație de tratare Incukalns / Letonia

Proiecte Cantitate în t

Reabilitare benzinărie P301b (ADDINOL) 35.000

Măsură de reabilitare Monticelli Pavese (Italia) 6.700

Reabilitare haldă de carieră Leonhardt (ADDINOL) 117.400

Bazin de decantare a gudronului Lautawerk 1.500

Asanarea poluărilor vechi Cerro al Lambro 2.000

Prevenirea riscurilor la fabrica de parafină Webau 28.000

Bazinul superior de decantare a rășinilor acide Mittelbach 1.200

Bazin de decantare rășini acide 2 Neukirchen 50.000

Reabilitarea fostului complex de prelucrare a gudronului 
Rositz

1.350

Rebilitarea versantului vestic al haldei de carieră Leonhardt 20.000

Bazinul inferior de decantare a rășinilor acide 62.000

Bazin de decantare rășini acide Pesnica Dvor (Slovenia) 31.000

Bazin de decantare rășini acide 3 33.150

Bazin de decantare rășini acide, Incukalns,  Letonia 2011 
până la 05/2015

33.000

Reabilitarea gudronului de 
rafinare

• Experiențe internaționale

• cca 450.000 t de gudron de rafinare tratat

• Lider de piață în Europa
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MATERIALE 
REZIDUALE DE LA 
CENTRALE 
ENERGETICECapacitatea instalației de reciclare 

a materialelor reziduale ale 

centralelor energetice

Cenușă de filtrare 880.000 t/a

Cenușă umedă 200.000 t/a

Gips din procesul de 

separare a oxizilor de 

sulf din gazele de ardere 

550.000 t/a

Apă din procesul de 

separare a oxizilor de 

sulf din gazele de ardere

275.000 t/a

Unitatea de producție 
Lochau
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Unitatea de producție Peres



MATERIALE REZIDUALE DE LA 
CENTRALE ENERGETICE
Posibilități de utilizare a cenușilor

Bolțar pentru protecție fonică
Carotă forată din strat portant 

stabilizat cu cenușă 
Bolțar termoizolant din beton ușor

AMELIORATOR 
DE SOL

MATERIAL DE 
CONSTRUCȚII

STABILIZATOR 
DE SOL

Mortar sub formă 
de înlocuitor de 

ciment
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REABILITARE DEPOZITE DE DEȘEURI 
ȘI PATRIMONIU MINIER

• Reabilitarea 
carierelor 
abandonate

• Soluții tehnice pentru 
securizarea și 
închiderea 
depozitelor de 
deșeuri

• Reciclarea deșeurilor 
de construcții

• Economisirea 
resurselor prin 
reciclarea deșeurilor 
cu conținut de gips

Taluz recultivat al malului Reciclarea molozului

Zid de mascare Espenheim
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Reciclarea deșeurilor cu conținut de 
gips



APE REZIDUALE

• Gestionarea apelor 
reziduale pentru 
70.000 EW

• Conducerea a 5 stații 
de epurare

• Eliminarea apelor 
reziduale urbane de 
la clienți selectați

Stație de epurare a apelor reziduale
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TECHNOLOGY, ENGINEERING 
DEVELOPMENT (TED)

T echnology Management de proiect, reabilitarea poluărilor vechi

E ngineering Lucrări tehnice de proiectare

Development Dezvoltări domenii de activitate, analize de piață

Consultanță 
internațională

Dezvoltarea unor noi 
metode și tehnologii

în cooperare cu

institute de cercetare, 
universități și

instituții de 
învățământ superior
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01.01.202011

Reabilitarea 

gudronului de 

rafinare, Letonia

30.000 de tone

Reabilitarea 

gudronului de rafinare 

Monticelli Pavese

Italia

6.700 de tone

Reabilitarea gudronului 

de rafinare 

Cerro al Lambro, Italia

2.000 de tone

Reabilitarea 

gudronului de 

rafinare Pesnica Dvor

Slovenia

31.000 de tone

Proiectul pilot ESSO

de reabilitarea 

gudronului de 

rafinare

Valløy, Norvegia

Dezvoltarea capacității / consultanță 

pentru guvernul Serbiei

Gestionarea deșeurilor / reabilitarea 

poluărilor vechi

Belgrad, Serbia

Studii tehnice de fezabilitate

Depozit de cenușă centrale energetice pe 

bază de șisturi bituminoase

Narva, Estonia

Concept integral de 

gestionare a deșeurilor

Universitatea de petrol și 

gaze a orașului Ufa, Rusia

Evaluare locație pentru depozit de 

cenușă

Termocentrala „Nikola Tesla”

Belgrad, Serbia

Proiecte vizând 

gudronul de rafinare

Consultanță/ studii 

de fezabilitate

Dezvoltarea 

capacității / 

consultanță pentru 

guvernul Croației 

(Protecția climei) 

Zagreb, Croația

Proiecte europene (selecție)



Proiecte în GERMANIA

01.01.202012

Reabilitarea gudronului de 

rafinare ADDINOL

Krumpa

175.000 de tone

Reabilitarea gudronului de 

rafinare Rafinăria BAUFELD

Neukirchen / Mittelbach

180.000 de tone

Stabilizarea noroiului de foraj

City Tunnel, Leipzig

400.000 de tone 

Reabilitare depozit de 

rășină neprelucrată 

Eich / Treuen

2.200 de tone

Depozitul de gudron „Phillipine”

Weißwasser

Eliberarea deșeurilor

Măsură de transfer mina de 

calcar

Oberscheibe 210.000 de tone

Lucrări tehnice de 

proiectare

Proiecte vizând 

gudronul de rafinare

IAG Ihlenberg/depozit de 

reziduuri, Selmsdorf/ Cerere de 

aprobare a proiectului

Ballenlager

Centrul de resurse Magdeburg, 

cerere de modificare pentru 

depozitarea intermediară a 

deșeurilor

MEBRA Brandenburg, Notificare 15. BImSchG 

Recyclingpark, Cerere 4. BImSchG 

construcție/exploatare instalație de tratare

Schwarze Elster Recycling, 

Großräschen, notificare art. 15 

BImSchG modificare depozit de 

lemn pentru tratare finală MBS

(stabilizare microbiologică); 

cerere art. 4 pentru exploatarea 

instalației cu combustibili micști 

și echivalenți

Vattenfall Business Services, 

Berlin, Cererea 4Antrag §4 

BImSchG depozitarea /tratarea 

deșeurilor

alte proiecte

Burgenlandkreis, Profen-Nord, 

MUEG, cerere art. 4 BImSchG

pentru construcția unei 

instalații de tratare a deșeurilor  

Recultivare Westfeld 

Großkayna



Companie de gestionare a 
deșeurilor

Managementul calităţii SCC** Managementul de mediu

CERTIFICATE

01.01.202013



LOCAȚII

01.01.202014



MUEG GmbH

Geiseltalstrasse 1

D-06242 Braunsbedra

Tel.: + 49 34633 / 41 – 0

Fax: + 49 34633 / 41 – 261

E-mail: info@mueg.de

Web: www.mueg.de 

www.mueg-gipsrecycling.de

CONTACT

01.01.202015


