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Апстракт—У овом раду је приказан нови приступ аутоматизације складишта. Прво су анализирани већ постојећи системи 

аутоматизације. У листи захтева наведени су критеријуми које нови систем треба да задовољи. Сем аутоматизације и 

смештања палетне робе, требало је размотрити могућност примене овог система у коморама хладњаче. То представља 

ограничење у одабиру компоненти јер оне морају да одговоре на утицај ниских температура. Употребом сензора осмишљен 

је аутоматизован систем складишта са drive in регалом. Дате су спецификације сваке одабране компоненте и принцип рада 

система.  

Кључне речи – аутоматизација, складиште, коморе, сензори, drive in 

1 УВОД  

У свим модерним технологијама, веома битно место заузимају сензори. Они су „чула” техничких уређаја. 

Реагују на температуру, притисак, додир, светлост, ... Како се у производњи тежи щто већем степену 

аутоматизације, то је присуство сензора све веће. У зависности од њихове функције, разликује им се и 

могућност примене. Коришћењем сензора може се заменити присутност човека тамо где је она потребна као и 

на местима која су неприступачна и опасна по човека.  

У производном инжењерству битно место заузима складиштење робе. Некадашњи складишни системи и 

складишта били су веома једноставни. Људи су мануелно складиштили робу ручним методама и уз помоћ 

папира пратили стање у складишту. Данас, савремена ,,високорегална складишта”, са више хиљада палетних 

места, захтевају савремену логистичку и пословну организацију. Без добре организације дешава се да роба 

стоји на подовима сметајући виљушкарима као и да остане „заборављена” у неком делу складишта. 

Елиминисање таквих грешака скоро да је незамисливо без аутоматизације протока робе. Аутоматизација такође 

доприноси олакшању манипулације робом као и брже и економичније одлагање робе.  

Да ли увек и сваки систем треба аутоматизовати? Ово питање се поставља кад год неки систем треба 

унапредити. Одговор је, наравно негативан. Аутоматизација је пожељна само онда када доприноси користи, 

било да се ради о економичности, брзини или некој другој карактеристици. 

У овом раду биће анализирана примена сензора у аутоматизацији складишта. Прво ће бити размотрене врсте 

сензора и њихова примена у постојећим складишним и магацинским системима. Кроз примере решености 

аутоматизације складишта у свету, биће дата анализа предности и мана сваког система. На тај начин добиће се 

увид за најбољу варијанту сопственог решења. То решење треба да задовољи критеријуме везане за 

аутоматизацију палетног складишта. У завршном делу рада треба анализирати могућност примене варијантног 

решења за складиште у комори хладњаче, где су темературе ниске. То захтева одговоре на многобројна питања 

како ће се понашати и да ли могу правилно функционисати сензори у таквим условима. Такође, треба 

размотрити и задатке који се могу реализовати у будућности, па се тиме направити план који ће идејни систем 

подићи на виши ниво.  

2 АУТОМАТИЗАЦИЈА СКЛАДИШТА 

Складиште представља чвор у логистичкој мрежи делатности у коме је роба краткотрајно (пролазно) 

задржана или се преноси на један други пут у тој мрежној делатности. У складишту се одвијају процеси 

кретања и складиштења. Мануелни начин складиштења робе подразумева да се транспорт робе обавља 

виљушкаром којим управља оператер.  

Аутоматски систем омогућава да се смање трошкови и побољша организација садржаја складишта. 

Аутоматизација смањује потребу за радном снагом и побољшава безбедност људи, обезбеђујући несметано 

функционисање читавог процеса, од наручивања и допремања робе до паковања и даљег транспорта на крајњу 

дестинацију. Системи за аутоматизацију олакшавају праћење робе у систему, времена које је иста провела на 

складишту и од ког добављача је пристигла. 

Како би се одабрало одговарајуће решење аутоматизације складишта, потребно је сагледати више варијанти. 

Варијанта која се одабере треба да представља оптимално решење.  

 



3 НОВИ ПРИСТУП АУТОМАТИЗАЦИЈИ СКЛАДИШТА 

Да би се што боље одабрало оптимално решење на ком би се темељио нов приступ аутоматизацији 

складишта, потребно је размотрити више варијанти већ реализованих система. Њиховим сагледавањем може се 

закључити да се унутрашњи транспорт реализује различитим покретним тракама и роботима док складиштење 

робе у регале најчешће врше дизалице.  

Пре пројектовања система потребно је дефинисати критеријуме које тај систем треба да задовољи. У овом 

раду ти критеријуми су: 

 Аутоматизација складишта, 

 Складиштење палетне робе, 

 Ефективност и економичност (Под овим се подразумева да се једном направљена конструкција 

може користити и за другу робу или у другим условима. Како ове конструкције нису јефтине, 

уколико њихов власник намерава да их замени, треба оставити могућност да се као таква, 

конструкција може поново употребити за неку другу врсту робе). 

 Унапређење система. Модернизација (при реализацији система треба оставити могућност да се 

компоненте мењају и врши надоградња). 

 Олакшана манипулација робом, 

 Максимална искоришћеност простора (Ова тачка одређује одабир врсте регала за смештање 

палетне робе). 

 Примена система у температурно- контролисаним условима (Све одабране компоненте треба 

да буду одабране тако да могу да раде на ниским температурама). 

4 ОПИС СИСТЕМА 

Када су постављени критеријуми, приступа се одабиру компоненти за реализацију система. На слици 1 

приказан је целокупан изглед система који је аутоматизован. Целине које га описују означене су бројевима. 

 
Слика 1 Изглед система 

1. Drive in проточни регал. Drive in регали обезбеђују велику уштеду у складишном простору. Цело 

складиште се може опремити само овим регалима где се само са једне стране мора оставити простор за прилаз 

регалу. То представља битну предност код температурно- контролисаних услова у складишту јер се не хладе 

празни простори већ само простор са робом. У случају овог система проток робе унутар регала врши се 

покретним ваљцима. Ови ваљци се монтирају на регале.  

2. Дизалица за манипулацију робом у складишту. Кретање дизалице врши се по шинама које су 

причвршћене за под. На дизалици се налази подизна платформа на коју се смешта палетна роба. Ова платформа 

садржи виљушке које узимају или остављају палетну робу. Ове виљушке се приликом узимања или остављања 

робе извлаче или увлаче. 

3. Шина за кретање дизалице. Шине (клизни профили) треба да обезбеде кретање дизалице по х оси. За 

постављање ових шина на под неопходно је направити раван и стабилан под с обзиром да дизалица ради са 

великим теретом.  

4. Почетна позиција дизалице. Почетна позиција дизалице је позиција са које дизалица узима робу у 

процесу складиштења или оставља робу у процесу изскладиштења. У оквиру овог система, предвиђено је да се 

роба до ове позиције допрема виљушкаром. 



4.1 Подизање робе до одређене висине 

Оно што је специфично за овај систем јесте то да се роба смешта на одговарајућу висину у зависности од 

тежине робе. То се реализује на принципу да тежа роба иде на прву етажу а лакша на остале етаже. Овај 

поступак омогућава сензор оптерећења који се уграђује на виљушке и очитава тежину робе. Са њим је повезан 

тајмер који одбројава време које је потребно да дизалица подигне робу на одговарајућу висину. На слици 2 је 

приказан принцип распореда воћа по етажама на основу тежине. 

 
Слика 2. Принцип распореда воћа по етажама на основу тежине 

4.2 Одабир и смештање робе по колонама регала 

Дизалица спушта палете само на прву колону регала. Кад се стави следећа палета, она ће гурати претходну уз 

помоћ ваљака и тако све до последњег палетног места у том реду. Одабир колоне у коју ће се роба сместити 

врши се уз помоћ неколико сензора и дизалице, а смештање робе по редовима омогућују покретни ваљци. 

Присутност палете по редовима детектују капацитивни сензори. Редови се попуњавају од прве позиције 

првог реда па све до последње. Капацитивни сензор са прве позиције реда детектоваће присутност чим се прва 

палета спусти. Међутим, у том реду има места све док и сензор са последње позиције не детектује присутност. 

Тек тада значи да је ред попуњен и да дизалица треба да се помери до следећег реда.  

Дуж прве колоне регала, Х1, Х2; Хn), на сваком палетном месту, постављени су гранични прекидачи како би 

се омогућило да дизалица стане испред сваке од ових позиција. Граничници заустављају дизалицу само испред 

реда у коме има слободног места односно ако је испуњен један од два претходно поменута случаја за празно 

место. Распоред постављања ових сензора приказано је на слици 3. 

  

Слика 3. Постављање сензора на регалу за једну етажу КС-капацитивни сензор; ГП- гранични прекидач 

Слободно палетно место у одређеном реду постоји само ако: 

1. Оба капацитивна сензора не детектују палету (ред је празан) 

2. Капацитивни сензор на првој позицији реда детектује палету а сензор са последње 

позиције не детектује палету (у реду постоје палете, али ред није попуњен до краја).  

3. У трећем случају, ред је попуњен. 



Ове три ситуације приказане су на слици 4. Зеленом бојом су означени капацитивни сензори уколико нису 

детектовали палету односно гранични прекидач ако се дизалица задржава у том реду. Наранџастом бојом је 

означен сензор уколико детектује присутност палете.  

 
Слика 4. Активирање сензора у зависности од ситуације 

Палета се спушта на прво палетно место у слободном реду. Уз помоћ покретних ваљака она се помера на 

следећу позицију када стигне нова палета. Померање се врши све док се не попуни цео ред. У процесу 

изскладиштења ови ваљци се окрећу на другу страну враћајући робу до почетка реда. 

4.3 Анализа могућности примене система у комори хладњаче 

У табели 1 приказане су одабране компоненте са температурама на којим могу да раде. Може се закључити да 

је могућа реализација овог система у комори хладњаче јер све компоненте могу радити на -20̊. 

ТАБЕЛА I.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ОДАБРАНИХ КОМПОНЕНТИ 

Назив компоненте Радни услови 

Покретни ваљци -30 C̊/+40 ̊C 

Дизалица -20 C̊/+40 ̊C 

Индуктивни сензор -25 C̊/+70 ̊C 

Капацитивни сензор -40 C̊/+90 ̊C 

Сензор оптерећења -35 C̊/+60 ̊C 

5 ЗАКЉУЧАК 

Описани систем даје могућност аутоматизоване манипулације робом без потребе присуства човека у зони 

регала. Специфичност овог система јесте што су компоненте аутоматизације одабране тако да се могу 

применити у складишту, као што је хладњача. То је од посебног значаја, јер су у хладњачама температуре до -

20̊С, а то су веома неповољни услови за боравак људи. Аутоматизација процеса би омогућила радницима 

знатно краће време проведено у овим условима. Drive in регални систем омогућава максимално искоришћење 

простора што је веома важно за температурно – контролисане услове хладњаче. То значи да ће се мањи простор 

расхлађивати, а самим тим штедети енергија. Одговор, да ли овакав систем може да ради на ниским 

температурама налази се у спецификацијама сваког одабраног сензора и уређаја. Све компоненте раде на 

температурама и до -30 ̊оС, а то је и ниже него што су температуре у хладњачама. Манипулација малим бројем 

различитих врста робе одговара потребама хладњача, јер свака хладњача складишти свега неколико врста воћа 

или поврћа. То представља препреку у примени овог система за потребе складишта са више различитих 

производа. Оно што овај систем још чини специфичним јесте сортирање робе на основу тежине, а то значи да се 

различите врсте воћа/поврћа смештају по различитим етажама.  

Унапређење овог система може се извршити увођењем евиденције у складишни систем. Овај систем не нуди 

тачан број заузетих ни слободних палетних места. Уградњом бројача и повезивањем са рачунаром изван коморе 

могло би се доћи и до тих информација. Такође, систем би се могао побољшати тако да мери и евидентира сву 

робу која је приспела у складиште као и ону која је из њега изскладиштена.  
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