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Streszczenie 

W artykule dokonano przeglądu znanych i stosowanych w praktyce rozwiązań urzadzeń do mechanicznego 

odłuszczania ryb oraz przedstawiono wynikające z przeglądu wnioski przydatne przy formułowaniu założeń in-

nowacyjnej uniwersalnej odłuszczarki ryb.  

Słowa kluczowe: ryba, odłuszczanie, urządzenia 

Mechanical fish descaling - Part 1 

Summary 

The paper presents overview of known and used in fish processing devices for mechanical fish descaling.  On the 
basis of this review the conclusions of universal descaling machine were formulated. 

Key words: fish, descaling, devices 

Wprowadzenie 

Pokryte łuskami ryby, niezależnie od ich gatunku, przed 
obróbką wstępną należy odłuszczyć, czyli usunąć z nich 
łuski znajdujące się po obu stronach ciała ryby, grzbietu  
i podbrzusza. Mimo, że odłuszczanie ręczne nie jest skom-
plikowane jest obróbką bardzo pracochłonną. Niektóre 
źródła podają, że ręczne odłuszczanie większych ryb zaj-
muje blisko 40% czasu przeznaczonego na ich obróbkę do 
postaci tuszki (Dowgiałło, 2012). Pracochłonność obróbki 
wymusiła potrzebę jej zmechanizowania. Stąd znanych jest 
kilka typów urządzeń do mechanicznego odłuszczania ryb. 

U większości współczesnych gatunków ryb występują łuski 
elastyczne, mające formę giętkich płytek głęboko zanurzo-
nych w skórze (Mały słownik…, 1976). Wyróżnia się dwa 
rodzaje tego typu łusek (rys. 1). Te, których widoczna część 
ma krawędzie gładkie i zaokrąglone, nazywane są łuskami 
kolistymi (łuski cykloidalne) i występują np. u karpi, lesz-
czy i płoci. Te zaś, które tę powierzchnię mają ząbkowaną, 
są łuskami grzebykowatymi (łuski ktenoidalne) i występują 
np. u okoni. Liczba szeregów łusek na ciele ryby jest cechą 
stałą lub zmieniającą się w granicach określonych dla każ-
dego gatunku (Chmielewski, 2014). 

 
a b 

Rys. 1. Rodzaje łusek elastycznych: a –  łuski cykloidalne, b – łuski ktenoidal-
ne (Ramel, 2014) 

Fig. 1. Types of flexible scales: a – cycloid scales, b – ctenoid scales (Ramel, 2014) 

Mechaniczne sposoby usuwania łusek 

Znane są dwie podstawowe metody mechanicznego 
odłuszczania: 

- odłuszczanie ryb w masie, 

- odłuszczanie indywidualne. 

Odłuszczanie ryb w masie polega na wymuszaniu inten-
sywnego ruchu ryb względem siebie oraz względem chro-
powatych elementów roboczych urządzenia (odłuszczarki), 
powodującego odrywanie łusek. Natomiast obróbka indy-
widualna polega naprzemieszczaniu pojedynczej ryby 
względem elementów roboczych, na ogół profilowanych 
frezów, urządzenia (zmechanizowanych przyrządów ręcz-
nych bądź odłuszczarek).  

Obróbka ryb w masie 

Ze względu na sposób wymuszania ruchu ryb i kształt po-
wierzchni roboczych, urządzenia do odłuszczania w masie 
dzieli się na bębnowe i rolkowe. 

Odłuszczarki bębnowe 
Stanowią liczną grupę rozwiązań i wykonywane są, jako: 

- bębnowe o osi poziomej (rys. 2), 

- bębnowe o osi skośnej (rys. 3), 

- bębnowe o osi pionowej (rys. 4). 

 
Rys. 2. Odłuszczarka bębnowa o osi poziomej  
(http://www.ag.auburn.edu/fish/mediagallery/2013/08/13/drum-fish-
scaler-4/) 

Fig. 2. Drum scaling machine with horizontal axis 

http://www.ag.auburn.edu/fish/mediagallery/2013/08/13/drum-fish-scaler-4/)
http://www.ag.auburn.edu/fish/mediagallery/2013/08/13/drum-fish-scaler-4/)
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Rys. 3. Odłuszczarka bębnowa o osi skośnej (http://www.agk-kronawitter.de 
/shop/en/Fish-processing/Scaling/Scaling-Machine.html) 

Fig. 3. Drum scaling machine with oblique axis 

 
Rys. 4. Odłuszczarka bębnowa o osi pionowej z obrotowym dnem (opracowanie 
własne) 

Fig. 4. Drum scaling machine with rotary bottom and vertical axis 

Odłuszczarki bębnowe o osiach poziomych lub skośnych, to 
konstrukcje w postaci bębna, którego pobocznica wykona-
na jest z blachy posiadającej nacięcia. Umożliwiają one 
zrywanie łuski podczas intensywnego mieszania ryb 
w czasie obrotów bębna. Odłuszczarki te mogą pracować 
cyklicznie lub w ruchu ciągłym. W przypadku pracy ciągłej 
ryby przemieszczają się wzdłuż bębna z prędkością uzależ-
nioną od kąta nachylenia osi bębna (odłuszczarki o osi 
skośnej) lub skoku wewnętrznej spirali prowadzącej 
(odłuszczarki o osi poziomej) i od liczby jego obrotów. 

W odłuszczarkach bębnowych, o osiach pionowych, obro-
towe dno z podrzutnikami, otacza nieruchomy bęben  
z wbudowanymi drzwiami wyładunkowymi. Ryby są zała-
dowywane do wnętrza bębna z góry. Praca maszyny jest 
cykliczna. Łuskę zrywają nacięcia na powierzchni bębna  
i obrotowego dna. W maszynach tego typu dokonywana 
jest także operacja odśluzowania ryb. 

Odłuszczarki rolkowe 
Odłuszczarki rolkowe są nową grupą rozwiązań. Intensyw-
ne mieszanie i odłuszczanie zapewniają współbieżne rolki 
o szorstkiej powierzchni (rys. 5). Ta grupa urządzeń po-
zwala obrabiać ryby w szerokim zakresie wymiarów z dużą 
przepustowością (nawet 1000-4000 kg/godz.). 

 
Rys. 5. Odłuszczarka rolkowa (www.fishscalingmachine.com) 

Fig. 5. Fish scale scraping machine 

Obróbka indywidualna 

W obróbce indywidualnej do odłuszczania wykorzystywa-
ne są: 
- zmechanizowane przyrządy ręczne, 
- wyspecjalizowane odłuszczarki. 

Zmechanizowane przyrządy ręczne 
Zmechanizowane przyrządy ręczne do odłuszczania, tak 
zwane skrobaki, zrywają łuskę ze skóry ryby obrotowymi 
frezami (rys. 6). Frezy mogą być osadzone bezpośrednio na 
module napędowym (rys. 7) lub napędzane wałkiem gięt-
kim (rys. 8).   

 
Rys. 6. Przykłady obrotowych frezów stosowanych w skrobakach (opracowanie 
własne) 

Fig. 6. Rotary cutters used for scaling fish 

file:///C:/Users/adowgiallo/AppData/Local/Temp/www.fishscalingmachine.com
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Rys. 7. Skrobak ręczny z napędem bezpośrednim (http://www.powerboats.lv 
/en/info/electrical-fish-scaler-efs-1.html) 

Fig. 7. Electrial fish scaler with direct drive 

 
Rys. 8. Skrobak ręczny z wałkiem giętkim (www.autofishscalers.com) 

Fig. 8. Electric fish scaler 

Skrobaki wykorzystywane są również nie jako narzędzia 
samodzielne, lecz do doczyszczania ryb, z których usunięto 
już 80÷90% łuski w odłuszczarkach bębnowych, wykorzy-
stywanych w większych zakładach przetwórczych.  

Strumień wody 
W takim rozwiązaniu łuski zrywane są silnym strumieniem 
wody. Odłuszczanie realizowane jest na dwa sposoby: 
- ręcznie - jednym strumieniem wody, uzyskanym z myjki 
ciśnieniowej, omywane są poszczególne części jednej a 
następnie drugiej strony ryby (rys. 9), 
- ryba przemieszczana jest względem wielu strumieni w 
komorze odłuszczającej (rys. 10). 

 
Rys. 9. Odłuszczanie jednym strumieniem wody (Hairston, 1960) 

Fig. 9. Descaling with one water jet (Hairston, 1960) 

 
Rys. 10. Odłuszczanie wieloma strumieniami wody (Couret, 1961) 

Fig. 10. Descaling with a lot water jets (Couret, 1961) 

Wyspecjalizowane odłuszczarki 
W maszynach do indywidualnego usuwania łusek, proces 
obróbki jest całkowicie zautomatyzowany. Udział pracy 
ręcznej ograniczony jest tylko do załadunku ryb. O sku-
teczności metody decyduje stopień odwzorowania kształtu 
obrabianej ryby przez zrywające łuski frezy oraz sposób 
prowadzenia ryby w maszynie. Niezależnie od rozwiązań 
konstrukcyjnych, o kształtach zastosowanych frezów decy-
dują kształty ryb, dla których przeznaczona jest dana ma-
szyna. Główne różnice konstrukcyjne pomiędzy nimi wyni-
kają z zastosowanych sposobów transportu ryb. Przyjmu-
jąc te sposoby za kryterium podziału, znane odłuszczarki 
można podzielić na następujące grupy:  
1) odłuszczarki z transportem przenośnikowym (rys. 11), 
2) odłuszczarki z transportem cięgnowym: 

- z uchwytem zaciskowym (rys. 12), 
- z uchwytem kolcowym (rys. 13), 

3) odłuszczarki z transportem rolkowym: 
- z rolkami dwustronnymi (rys. 14), 
- z jednostronnymi rolkami uchylnymi (rys. 15), 
- z jednostronnymi rolkami z elementami dociskowy-

mi (rys. 16). 

 
Rys. 11. Odłuszczarka z transportem ryby na przenośniku taśmowym 
(Thibodeau, 1955) 

Fig. 11. Conveyor scaling machine (Hairston, 1955) 

file:///C:/Users/adowgiallo/AppData/Local/Temp/www.autofishscalers.com
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Rys. 12. Odłuszczarka z przeciąganiem ryby za ogon przez zespół chwytaków 
(VEB Fischkombinat, 1977) 

Fig. 12. Scaling machine with caudal fin grip (VEB Fischkombinat, 1977) 

 
Rys. 13. Odłuszczarka z przeciąganiem ryby za głowę przez zespół kolców 
(Birdseye, 1933) 

Fig. 13. Scaling machine with head grip (Birdseye, 1933) 

 
Rys. 14. Odłuszczarka z podwójnymi rolkami transportowymi (Arenson, 1964) 

Fig. 14. Scaling machine with double transporting rolls (Arenson, 1964) 

 
a) b) c) 

Rys. 15. Odłuszczarka z uchylnymi rolkami transportowymi (Brophy, 1954); 
a - widok od czoła, b - widok z boku, c - element skrobiący (frez) 

Fig. 15. Scaling machine with changing position transporting rolls 

 
Rys. 16. Odłuszczarka ze stałymi rolkami transportowymi z dociskiem (Si-
mard, 1974) 

Fig. 16. Scaling machine with fixed transporting rolls (Simard, 1974) 

Znane urządzenia do indywidualnego odłuszczania wyko-
rzystują szybkoobrotowe zestawy frezów, odwzorowują-
cych kształty ryb. Działania zmierzające do zwiększania 
skuteczności odłuszczania koncentrują się jedynie na dobo-
rze kształtu i typu krawędzi roboczych. Sztywne frezy w 
niewielkim stopniu pozwalają obrabiać ryby o zmiennej 
geometrii (ryby różniące się kształtem i wielkością). Sytua-
cja taka zmusza producentów do stosowania elementów 
skrobiących o różnej geometrii dla różnych ryb. Przykła-
dem tej sytuacji oferta firmy TRIFISK. MFG. INC. 
(http://www.trifisk.com/machine-info-and-sizes), z której 
wynika, że producent przewiduje różne maszyny nie tylko 
do różnych gatunków, ale również do ryb różniących się 
wielkością w ramach tego samego gatunku. 

Podsumowanie i wnioski 

Analizując znane rodzaje urządzeń do mechanicznego 
odłuszczania ryb można stwierdzić, że: 
 rozwiązania do obróbki ryb w masie sprawdzają się 
w przypadku obróbki ryb małych i średnich o niewielkich 
łuskach, 
 masowa obróbka ryb o dużych łuskach wymaga inten-
sywnego i długotrwałego odłuszczania, co w konsekwen-
cji prowadzi do uszkodzeń ryb, 
 ryby duże i ryby o dużej łusce najkorzystniej jest 
odłuszczać indywidualnie, 
 zmechanizowane przyrządy do ręcznego odłuszczania 
ułatwiają pracę i pozwalają osiągnąć poprawną obróbkę 
nie zmniejszają jednak istotnie pracochłonności, 
 duża liczba znanych rozwiązań sugeruje, że nie istnieje 
optymalny kształt elementów skrobiących, 
 najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest stosowanie 
elementów skrobiących w postaci frezów o sztywnych 
krawędziach roboczych, 
 objęcie obróbką całej powierzchni ryby wymaga sto-
sowania wielu frezów, z których każdy dostosowany jest 
do obróbki wybranego fragmentu ciała ryby,  
 stosowanie zespołu frezów o kształcie dobranym do 
geometrii wstępnie wytypowanych ryb wyklucza uniwer-
salność takiego rozwiązania, 
 celowe byłoby zaprojektowanie odłuszczarki uniwer-
salnej zarówno pod względem kształtów jak i wielkości 
obrabianych ryb.  

Prace nad zaprojektowaniem takiej odłuszczarki podjęto 
w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie 
Badawczym.  
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