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Centrum Pæle A/S

Centrum Pæle A/S har produceret piloteringspæle siden 1965. Navnet Centrum
repræsenterer i dag 5 fabrikker med produktion i Danmark, Tyskland, England,
Sverige og Polen. Fabrikkerne har en samlet kapacitet på 3,4 millioner lbm pæle om
året og udgør tilsammen den største pæleproducent i Europa. Ved dårlige
funderingsforhold skal der piloteres, inden der kan bygges. Piloteringspæle er
betonpæle på op til 18 meter lange, som bliver rammet i jorden for at sikre et
stabilt fundament af bygninger og benyttes i områder, hvor undergrunden har
dårlig bæreevne. I Centrum Pæle A/S er innovation en nøglefaktor for at opnå
omkostningseffektiv udvikling og konkurrenceevne, hvilket er en søjle i
organisationens strategi. Centrum Pæle A/S har derfor udviklet en energipæl der
ved hjælp af jordvarmeteknologi er med til at udnytte jordens ressourcer effektivt.
For hvorfor ikke udnytte de funderingspæle, der allerede bliver banket langt ned i
jorden for at stabilisere nybyggerier til også̊ at fungere som varme- og
køleleverandør?
Brugen af energipæle er med til at understøtte Danmarks mål om, at vi i 2050 ikke
må benytte fossile brændstoffer til opvarmning og afkøling af bygninger som er kul,
olie eller naturgas. Derfor er der en naturlig opmærksomhed på bæredygtige
energiformer, ikke mindst i byggeriet.
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Energipæle
– Ren energi med Centrum Pæle

Kræver jordbundsforholdene, at der skal piloteres i forbindelse med et nybyggeri,
kan der anlægges et jordvarmeanlæg samtidigt med piloteringen. Den
nyudviklede energipæl sørger således både for den mekaniske stabilisering af
bygningen, men også̊ som varme- og køleforsyning. Energipælen kan anvendes
til opvarmning og nedkøling af bygninger samt oplagring af varme fra sommer til
vinter eller dag til nat. Energipælene er særdeles oplagte til CO2-neutrale
byggerier, hvis en bygning skal funderes, og der ønskes anvendelse af miljøvenlig
teknologi til opvarmning og nedkøling.

I efteråret oplagres der varme i
undergrunden ved ca. 12-20 ° C. Om
vinteren bruges undergrunden som en
varmekilde.

I foråret nedkøles undergrunden til ca.
1-8 ° C. Om sommeren bruges
undergrunden som et kølemedie.

Stigning eller nedsættelse af jordtemperaturen til anvendelige niveauer sker ved
hjælp af varmepumper. Det kan også ske ved at lagre varmen, når der er overskud
og udtrække varme, når det er nødvendigt. Temperaturen i undergrunden er ca.
8-12 ° C, hvilket varierer mindre i løbet af året end lufttemperaturer. Dette gavner
udførelsen af det koblede vand til vandvarmepumpen.

www.centrumpaele.dk

3

Hvordan virker det?

Energipæle er specialfremstillede funderingspæle, der indeholder plastslanger,
som efter endt fundering fyldes med
væske. Energipælen er opbygget i
armeringsjern og beton, og jernet i pælen er med til at give en god transport af
varmen. Fremstilling af hovedarmeringen
i pælene sker på et automatisk svejseanlæg.
Efter montering af jordvarmeslanger er
armeringsnettene klar til betonstøbning.
Desuden er slangerne fastgjort til
armeringsjernet og er dermed placeret
yderligt i pælen og tæt på jorden. Når nu
pælene bliver rammet i jorden, skal der
kobles en varmepumpe til. Den termiske
energi, der opbevares i jorden, kan bruges som varmekilde om vinteren og et
kølemedie om sommeren.
Dette gøres ved at forhøje eller nedsætte
jordtemperaturen ved hjælp af varmepumper, eller ved at lagre varmen, når
der er overskud, og trække det ud, når
det er nødvendigt.

Automatisk svejsning af stålnet

Indføring af varmeslangerne

Nettene klar til betonstøbning

Færdige energipæle på lager
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Energipæle er kilde til effektive klimaløsninger i bæredygtigt
byggeri ved brug af jordens vedvarende ressourcer
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Hvorfor vælge jordvarmeteknologi i
præfabrikerede piloteringspæle?
Høj komfort
—
—
—
—

Optimal komfort både om sommeren og om vinteren.
Naturlig køling sørger for behageligt indeklima.
Udviklet og produceret i Danmark.
Høj nyttevirkning.

Økonomisk fordelagtigt
—



—
—
—
—

Energipæle er en omkostningseffektiv måde at etablere jordvarme 		
på for større pælefunderede byggerier.
Anlægget betaler sig selv i form af årlige besparelser på varmeregningen.
Forøger ejendommens værdi.
Ud over muligheden for opvarmning kan pælene også levere køling
Systemet kan f.eks. anvendes til køling af kontorlandskaber, butikker, 		
frugtlagre og lagerhaller.

Miljøvenlig
—
—
—
—
—

Jordvarmepumper er en bæredygtig energiforsyning, der udnytter jorden
som køle- og varmekilde og bidrager til det CO2-neutrale byggeri.
Udnytter jordens kapacitet i forhold til opvarmning.
Mindre forurening.
Mindsker CO2-udledningen fra kul, olie og naturgas.
Solen genererer hver sommer ny energi i jorden.

Pladsbesparende løsning
—

—

—

Den vertikale løsning er en oplagt mulighed, hvis der bygges i et
tætbygget område, hvor der ikke er plads til traditionelle, horisontale
jordvarmeanlæg.
Byudvikling foregår i dag ofte i havneområder, hvor pælefundering er
påkrævet, og hvor pladsmangel ellers umuliggør andre grønne
energiløsninger.
Energipæle fylder arealmæssigt ikke mere end selve bygningen.

Energipolitisk målsætning
—

—
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Energipæle vil være en attraktiv løsning for de mange områder i Danmark,
som ikke har fjernvarme eller naturgas, og hvor de traditionelle
energiløsninger skal udfases i de kommende år.
Energipæleforsyning er fremtidssikret i henhold til Danmarks energipolitiske
målsætning.
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Forskning & Udvikling

Maria Alberdi Pagola afsluttede i 2018 sin PHD med titlen:

”Design and Performance of Energy Pile Foundations”
Afhandlingen har taget 3,5 år og er skrevet i samarbejde med Centrum Pæle A/S og Via University.
Maria har udviklet et værktøj, der kan være med til at beregne, hvor mange energipæle man skal bruge
til en given bygning, og hvor og hvordan de skal placeres. Når der skal benyttes energipæle, skal man
vurdere bygningens behov for opvarmning og afkøling. Underlaget har også en stor betydning for,
hvordan bygningen skal funderes, og hvor energipælene skal placeres.

Maria har udviklet en procedure for, hvordan man analyserer og tester det underlag, som
energipælene skal placeres i for at vurdere underlagets termiske egenskaber.

Centrum Pæle A/S har i 2015 leveret
219 energipæle til Rosborg Gymnasium
i Vejle. Energipælene bliver anvendt
til miljøvenlig opvarmning og køling af
gymnasiet. Samtidigt er projektet
blevet brugt som testanlæg for Marias
PHD.
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Den sikre
leverandør
Kvalitet.
Innovation.
Leveringssikkerhed.
Produktivitet.
Udvikling.
Centrum Pæle A/S
Grønlandsvej 96
7100 Vejle
Tlf.: +45 75 83 01 11
info@centrumpaele.dk
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