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De gennemførte respirationsmålinger af slagtekyllingers varmeproduktion viser, at varme-
produktionen er mere temperaturafhængig, og at den bundne varmeproduktion er større end 
det hidtidige anvendte grundlag har angivet. 

De opnåede resultater medfører, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende vpe-begrebet (vpe 
— varmeproducerende enheder) natekniske beregninger for slagtekyllingeproduktion. 
1 stedet foreslås direkte anvendt oduktion Watt/kylling. 

De nye resultater giver ikke b «£,£,1 UHU ior at foreslå ændret dimensioneringsgrundlag for ven-
tilationsanlæg. Derimod bør resultaterne få konsekvenser ved driftøkonomiske beregninger 
vedr. varmeanlæg, isoleringstykkclser og varmegenvindingsanlæg. 

På basis af de beregnede funktioner for den totale 
og bundne varmeproduktion i forhold til kyllin-
gernes legemsvægt, alder og omgivelsestempera-
tur (jvf. Chwalibog et al. 1985, Medd. nr. 572) er 
i fig. 1. optegnet funktionsværdier for kyllinger-
nes totale, bundne og frie varmeproduktion ved 
forskellige vægte og temperaturer. Figuren og de 
viste modeller dækker vækstperioden fra 6 til 40 
dage gamle kyllinger under følgende forudsæt-
ninger for begyndelsestempera turer: 

Vægt, g/kylling 
Alder, dage 

100 
6 

200 300 
12 

400 
14 

500 
16 

Sluttemperatur, °C Begyndelsestemperatur, °C 
2 0 3 0 . 0 2 8 . 5 2 7 . 0 2 6 . 0 2 4 

2 4 3 0 . 0 2 8 . 5 2 7 . 0 2 6 . 0 2 4 

2 8 3 0 . 0 2 8 . 5 2 8 . 0 2 8 . 0 2 8 

Af fig, 1 fremgår, at kyllingers bundne varme-
produktion kun er lidt påvirket af forskellige slut-
temperaturer, men dog sådan at den bundne var-



roeproduktion er størst ved den højeste tempera-
tur. Den frie varmeproduktion påvirke* Herimod 
meget af temperaturniveauet. Ved e; 
1500 g/kylling er den frie vartneprodul 
des 8 W/kylling ved en temperat ur på 20 V-- Ug JVUil. 
4.5 W/kyiling ved en temperatur på 28°C. 

otai warmepreduktion 

meproduktion i de første dage afgives som bun-
, t t , n v:>rme. Ved en vægt på 100 g/kylling fandt 

den totale varmepro-
c t i tiun -ir f v 0.V V. 'dy hvoraf 0.7 var bunden 
varme. S.u ' N I V . T I J t i•. c'sc h r - v r t . c* rme 
produkti 
W/kyllin 
me. 
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Fig. 1. Total-, fri- og bunden varmeproduktion som funk-
tion af vægt og temperatur. 

De opnåede resultater for varmeproduktion i 
starten af vækstperioden viser, at ved en vægt på 
100 g/kvlling (alder 6 dage) er al varmeproduk-
tion bunden varme, og at den har en størrelse på 
1 W/kylling (fig. 1). Dette er måske lidt overras-
kende, men i denne forbindelse må det erindres, 
at dyrene går ved en høj begyndeisestemperatur 
(30°C eller derover). Undersøgelser udført af 
Reece og Lott (1982) viser tilsvarende, at al var-

fugtbalance ved det anvendte klima. Såfremt der 
f.eks. var anvendt »våd« strøelse, ville en del af 
den registrerede bundne varmeafgivelse alene hi-
drøre fra fordampning af vand fra den våde strø-
else og ikke vedrøre den fugtproduktion, der for-
årsages af dyrene. I de gennemførte undersøgel-
ser, hvor første måling af varmeproduktionen 
blev foretaget, når dyrene var 7 dage gamle, må 
det antages, at strøelsen var i fuldstændig balance 
med den omgivende lufts vandindhold. 

Som det fremgår af fig. 1, er varmeprodukti-
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Fig. 2. Kyllingers totale varmeproduktion, baseret på 
henholdsvis de gennemførte respirations forsøg og det 

hidtil anvendte grundlag (Strøm, 1978). 



end 0,5 W/kylling i begyndelsen af vækstperioden 
og udgør 11-14 W/kylling ved en vægt på 1500 g, 
når slettemperaturen ligger inden for området 
20~28°C. 

Som nævnt under forsøgsresultater i Medd, nr. 
572) er forsøgene gennemført , fordi det hidtidige 
grundlag (Strøm, 1978) måske ikke i tilstrækkelig 
grad dækkede de faktiske forhold ved slagtekyl-
lingeproduktionen. De opnåede resultater er 
derfor i fig. 2 og 3 sammenlignet med det hidti-
dige grundlag. 

I fig. 2 er vist sammenligning af den totale var-
meproduktion ved tre vægtniveauer. Det fremgår 
heraf, at der især er konstateret forskelle i var-
meproduktionens afhængighed af temperaturni-
veauet, idet de gennemførte undersøgelser udvi-
ser en større temperaturafhængighed. Ifølge den 
multiple regressionsanalyse (jvf. Chwalibog et al. 
1985, Medd. nr. 572, tabel 4) fandtes således en 
temperaturkoefficient på 0.33, dvs. at en tempe-
raturændring på 3°C ændrer den totale varmepro-
duktion med 1 W/'kylling. 
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Fig, 3. Fordeling af fri og total varmeproduktion ved for-
skellige sluttemperaturer og vægtniveauer, baseret på 
henholdsvis de gennemførte respirationsforsøg og det 

hidtil anvendte grundlag (Strøm, 1978). 

samme fordeling. Derimod er der konstateret 
forskelle i fordelingens afhængighed af tempera-
turniveauet. Ved høj sluttemperatur (28°C) er 
der god overensstemmelse, idet den frie varme-
produktion her udgør 40% af den totale varme-
produktion. Ved lavere sluttemperaturer er det 
derimod fundet , at den frie varmemængde er 
mindre Da den totale varmeproduktion samtidig 
er fundet at være større ved de lave sluttempera-
turer (fig. 2), er den bundne varmeproduktion 
betydelig større i temperaturområdet 20-25°C 
end de hidtidige, anvendte normer har angivet. 

Det er næppe rimeligt fortsat at angive dyrenes 
varmeproduktion i vpe-enheder (antal dyr som 
afgiver 1000 W i total varmeproduktion ved 
20°€). Når dette hidtil har været hensigtmæssigt, 
skyldes det, at det anvendte datagrundlag, senest 
revideret af Strøm (1978), indikerede: 
1. at der kan anvendes samme temperaturkor-

rektion af den totale varmeproduktion for alle 
vægtgrupper af husdyr 

2. at der kan anvendes samme fordeling af fri og 
bunden varme for alle vægtgrupper af husdyr 
ved en given staldtemperatur. 

De gennemførte målinger af slagtekyllingers 
varmeproduktion viser imidlertid: 
1. at der skal anvendes en anden temperaturkor-

rektion af den totale varmeproduktion 
2. at fordelingen af fri og bunden varme afviger 

fra det generelle grundlag, der er forudsætnin-
gen for anvendelse af vpe-enheder. 

Derfor vil vi foreslå, at man ved dimensione-
ring af ventilationsanlæg og ved beregninger af 
bygningers varmebalance til brug for økonomibe-
regninger vedr. varmeanlæg, isoleringstvkkelser, 
varmepumper m.v. direkte anvender dyrenes 
varmeproduktion, udtrykt i W/kylling. I tabel 1 
er angivet det datagrundlag (afrundede værdier), 
som ud fra de gennemførte målinger må foreslås 
anvendt ved slagtekyllingeproduktion. 



T be i V armeproduklion bos slagtekyllinger >ed foiskellige Muttemperatnrer. 
Varmeproduk t ion Vægl g/kylling 
w / a y r 40 100 200 300 400 500 1000 1500 

Siuttemperatur 20°C 
Total varmeprod. 0.5 1.0 2.4 3.7 4.8 6.2 10.8 13.7 
Fri » 0 0 0.8 1.7 2.3 3.4 6.3 7.6 
Bunden » 0.5 1.0 1.6 2.0 2.5 2.8 4.5 6.1 

Siuttemperatur 24°C 
Total varmeprod. 0.5 1.0 2.4 3.7 4.8 6.2 9.5 12.4 
Fri » 0 0 0.8 1.7 2.3 3.4 4.7 6.0 
Bunden » 0.5 1.0 1.6 2.0 2.5 2.8 4.8 6.4 

Siuttemperatur 28°C 
Total varmeprod. 0.5 1.0 2.4 3.4 4.2 4.9 8.2 11.1 
Fri 0 0 0.8 1.3 1.6 1.8 3.1 4.4 
Bunden » 0.5 1.0 1.6 2.1 2.6 3.1 5.1 6.7 

Som begyndelsesternperatur er forudsat 33°C, en temperatursænkning på 0,5°C pr. døgn de første 14 dage, 
næst 1°C pr. døgn, indtil sluttemperaturen er nået. 

dyrenes fri va rmeproduk t ion , når de har opnåe t 
slagtevægten 1500 g, bør for tsat være 3.5 m 3 luft / 
dyr/ t ime, selv o m det nye datagrundlag angiver 
en lidt mindre fri va rmeprodukt ion (ca. 10%) end 
tidligere antaget . Til gengæld bør datamater ia le t 
få konsekvenser for dr i f tsøkonomiske beregnin-
ger vedr . varmeanlæg, isoleringstykkelse og var-
megenvindingsanlæg, idet kyllingernes bundne 

varmeprodukt ion er noget s tør re , og den fr ie var-
meproduk t ion noget mindre end det hidtidige be-
regningsgrundlag har angivet. 
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