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Анализ и избор на поръчка за производство на 

алуминий и алуминиеви сплави за 

автомобилната индустрия.  

Казусът „Anwar Aluminum Works“ 

В средата на февруари 2013 г. Майкъл Крауфорд преглежда две поръчки за производството на 

нови продукти. Като управител на завода Anwar Aluminum Works (AAW), намиращ се в Уиндзор, 

Онтарио, той знае, че производствените мощности на завода достигат почти пълния си капацитет и 

това създава ограничението и двете поръчки да бъдат изпълнени едновременно с оглед на 

посочените от двата клиента срокове на доставка. Предвид на това, че клиентите очакват 

своевременно решение, Крауфорд трябва анализира и да реши коя от двете поръчки ще бъде най-

добрата за AAW и да я приеме. 

За металургията 
В глобален мащаб металургията включва производството и добивът на всички видове метал: 

желязо и стомана, алуминий, неблагородни и благородни метали. През 2012 г. общите приходи от 

продажби в металургията възлизат на близо $3 трлн. Част от глобалната металургия е и т. нар. 

първична металургия, която се състои от компании за производството на алуминий. 

Производството на алуминий включва разделяне на метала от рудата, обтягане и навиване на 

метала на листове, отливане на метала в прес-форми или матрици. През 2012 г. северно-

американската първична металургия регистрира $230 млрд. годишен приход. 

През 2012 г., вследствие на засилващата се урбанизация в азиатските страни и засилващите се 

нужди от продукти в развиващите се страни, първичната металургия преживява безпрецедентно 

търсене. Обособяването и развитието на средна класа в тези азиатски и развиващи се страни 

създават търсене на метал, по-специално стомана, в автомобилната индустрия и строителството. 

Като правило, след стоманата алуминият е вторият най-използван метал, което налага той да се 

произвежда повече от всички други цветни метали взети заедно.  

Алуминиевата индустрия 
В Северна Америка 60% от общите приходи от производството на алуминий се създават от шест 

по-големи компании. Алуминият се продава или директно на крайни купувачи, като 

производители на автомобили, или на центрове за услуги с метали, които купуват стоката с цел 

препродажба на дребни производители. Наличието на такъв род клиентска база не следва 

традиционния начин на рекламиране, а производителите на алуминий маркетират продуктите си на 

базата на по-добрата оферта „цена-качество“ на продукта. В резултат на това производителите на 

алуминий често договарят с едрите си клиенти дългосрочни взаимоотношения за доставка на 

продукти от алуминий.  
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През 2012 г. 45% от търсенето на алуминий е от производители на моторни превозни средства и 

техника. При това, в стремежа си да направят значителни съкращения на разходите, много от тези 

производители на автомобили и същевременно купувачи на алуминий прехвърлят производствата 

си извън Канада, за да се възползват от възможностите за по-ниски разходи за труд. От друга 

страна, разработката и развитието на пазара на алтернативните материали – керамика и пластмаси 

– се превръща в заплаха за производителите на алуминий, тъй като тези продукти по 

характеристика са по-леки, по-устойчиви и се явяват заместител на алуминия. 

Цената на алуминия се определя от пазара – от търсенето и предлагането му. Тази пазарна цена се 

приема за „спот цена” (цена при неотложно касово разплащане). Това е приетата от индустрията 

норма, според която производителите на алуминий могат да моделират цените на алуминиевите 

продукти. Или, за производството на алуминиеви продукти или сплави компаниите производители 

повишават спот цената за клиентите, добавяйки процент печалба – като разлика между покупната 

и продажната цена.  

В Северна Америка за поддържане на рентабилността в индустрията на производството на 

алуминий съществуват няколко ключови фактори за успех. Първият е държавният протекционизъм 

срещу колебанията на цените. Чрез търговия с фючърси (финансов договор, който задължава 

купувача да купува актив на предварително определени в бъдещето дата и цена), производителите 

на алуминий могат да смекчат риска от задържането (изоставането) на продукцията на пазара, 

когато продажната цена може да се измени с 20–25% на дневна база. Вторият ключов фактор за 

успех е повишаването на ефективността на производството на алуминий. Или, за сключването на 

успешни сделки с клиентите производители извън страната при по-ниски оперативни разходи 

съществен фактор е подобрената производствена ефективност, която обикновено се проявява чрез 

ограничаване на възможностите за настъпването на т. нар. принудително бездействие (престой) на 

производството. При това, с повишаването на цените на енергоносителите тази ефективност се 

превръща в императив. Третият ключов фактор е свързан с управлението на производствения 

процес чрез съставянето на графици и контрол на стоковите наличност, което също допринася за 

ограничаване на производствения престой. Вследствие на това, че производствените процеси в 

индустрията биват все повече автоматизирани, четвъртият фактор за успех е обучението на 

работниците да оперират с комютърно-контолирани системи. И не на последно място, за да 

спечелят конкурентно предимство и да се конкурират ценово с външните производители, северно-

американските заводи за алуминий започват да предлагат повече специализирани продукти (освен 

алуминий на листове), както и да разработват допълнителни приложения. 

Процес на производство на алуминиеви сплави  
Производството на алуминиеви сплави започва с разделяне на алуминиевия метал от рудата 

посредством процес на топене. След като приключи топенето към алуминия се добавят различни 

метали, за да се произведе сплавта. Промяната на химическите характеристики на продукта през 

различните етапи от производствения процес създава и различия в сплавите. Именно от 

топлинното третиране се проявяват и колебанията по отношение на здравината и издръжливостта 

на алуминиевия продукт. Този комплексен метод на производство на метала се подобрява чрез 

модерна производствена технология, която позволява по-добър контрол над производствените 

фактори – използваните количество топлина и химикали. По време на производствения процес 
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между 20–40% от оперативните разходи са в следствие от използването на енергоносители и по-

конкретно – на електроенергия.  

След като се произведе, алуминиевата сплав се налива в отливна заготовка (алуминиев цилиндър с 

варираща дължина и диаметър). За да стане ковка (пластична, лесно податлива на моделиране и 

оформяне чрез допълнително налягане и натиск), заготовката се нагрява и след това се екструдира 

(оформяне на метала чрез изтласкване през дюза според търсеното сечение) през матрица, за да ѝ 

се даде напречно сечение и често куха форма. На този етап, за да се поддържат физическите 

свойства на материалите, сплавта преминава или през топлинно третиране (силно нагряване), или 

през гасене (бързо охлаждане).  

https://www.youtube.com/watch?v=LnDUYZHDQAg 

https://www.youtube.com/watch?v=iiGlq7408ME 

https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E 

ANWAR ALUMINUM WORKS 
Компанията ANWAR ALUMINUM WORKS (AAW) е създадена през 1946 г. от Винсент Джонсън, 

водещ американски индустриалец, след придобиване на три завода за производство на алуминий от 

правителството на САЩ. От създаването си производството на AAW се основава и гради чрез 

експертен опит и знание в областта на алуминиевата металургия. От 1959 г. до днес AAW 

значително увеличава географския си обхват и разраства производството си до общо 16 заводи с 

над 2 600 служители в Северна Америка. Към 2012 г. компанията е обществено търгувана на 

NASDAQ (борса за покупко-продажба на фондови ценности) и общите ѝ приходи възлизат на 

$1.36 млрд. и печалба от $85 млн. 

AAW обслужва четири ключови пазари: автомобилен, общо машиностроене, продукти за 

космически изследвания и други индустриални продукти. Фирмата се гордее със способността си 

да поддържа дългогодишни отношения с клиентите си и да бъде предпочитан доставчик. За да 

задържа конкурентната си позиция на пазара, през фискалната 2012 г. с цел да отстранява загубите 

по време на производствения процес AAW внедрява по-ефективни производствени практики и 

успява да намали производствените си разходи. 

Основните конкуренти на AAW са регионални компании и едри международни конгломерати. 

Някои от конкурентите на AAW инвестират значителни финансови ресурси, внедряват съвременни 

технологии за подобряване на ефективността на производствения процес и се свързват с 

доставчици, от които да купуват суровините на по-ниска цена. В стремежа си да устои и да се 

задържи над конкурентите, AAW се съсредоточава върху диференцирането си чрез предлагане 

допълнителни услуги – експертно технологично консултиране и обслужване, както и чрез 

предлагане на широк набор от различни продукти от висок клас. 
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Заводът AAW Windsor 
В Канада AAW Windsor е единственият завод на компанията AAW. Той се простира на 350 хил. кв. 

м. площ и в производството на алуминиеви сплави – основно за автомобилната индустрия – 

прилага процеса на екструдиране. Именно, местонахождението Уиндзор, Отарио е стратегически 

избрано заради близостта му до няколко автомобилни производители в районите на южен Отарио 

и Детройт, Мичиган. 

По образование инженер, Майкъл Крауфорд работи за AAW от 10 г. Като управител на завода, той 

е ключовата връзка между производствената дейност и департамент „Продажби“. В дейността си 

той доказва, че успява да намира най-доброто съотношение между понижаването на 

производствените разходи и увеличаването на потенциалните приходи на завода. В края на всеки 

работен ден Крауфорд отчита пред корпоративния офис на AAW баланса на производствените 

дейности на AAW Windsor. 

Суровините и материалите, необходими на входа на производството, са основно алуминий и 

алуминиев скрап, закупуван в големи количества от доставчици – трети страни. Именно 

способността да създава сплави чрез смесването на чист алуминий и алуминий от скрап по 

конкретни изисквания на клиентите, е главното конкурентно предимство на завода. Или, като смес, 

сплавта се състои от чист алуминий, известен като „първичен“ и купуван от AAW на пазарна цена, 

както и от алуминий от скрап-парчетата, за които AAW заплаща цена, по-ниска от пазарната. С 

доставчиците си на скрап AAW се договаря за отложено плащане – до 30 дни от времето на 

фактическата покупка. А доставчиците на първичен алуминий предоставят на AAW до 20 дни за 

заплащане след извършването на продажбата. Компанията се стреми да увеличава печалбата от 

производството на сплавта, вследствие от използването на по-ниско съдържание на алуминий и по-

висок процент на алуминиев скрап.  

Две нови поръчки 

Renfrew Automotive 

На 12 февруари 2013 г. Renfrew Automotive (Renfrew), водеща компания в индустрията на 

производство на автомобили се обръща към AAW Windsor с оферта за нов продукт от алуминий, с 

по-висока степен на устойчивост и якост, който да бъде използван за разработката на автомобилна 

част. Според изискваните механични свойства от продукта, Renfrew поръчва специфична сплав, 

чрез която може да се постигне желаните форма, функция и съответствие. В рамките на 

двугодишен прогнозен хоризонт годишният обем продажби на AAW Windsor би бил 180 000 части, 

всяка от които трябва да тежи около 2 фунта (0, 907 кг.). На основата на специфичната 

формулировка на сплавта, Renfrew се очаква да плати на AAW Windsor цената на алуминия по 

пазарната стойност – през 2012 г. приблизителната средна цена за фунт алуминий е $0.95 – плюс 

печалба от $0.75 за фунт. Два пъти месечно Renfrew ще си доставя крайния продукт от завода на 

AAW Windsor. Renfrew поставя и условието, че поръчките и графика ѝ могат да се колебаят най-

много с 25%, изисквайки от AAW Windsor да поддържа средното количество от стокови 

наличности от продукцията през цялото време. От своя страна, AAW следва политика на 

предлагане на кредитни условия на клиентите си от 45 дни, но в този случай Renfrew би следвало 

да заплаща доставката на поръчката в 15-дневен срок. 
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Като най-подходяща за поръчката на Renfrew, AAW Windsor определя съдържанието на сплавта от 

50 % първичен алуминий и 50 % алуминий от скрап. Алуминият от скрап може да бъде купен с 

отстъпка от $0.06 за фунт от текущата му пазарната цена. Вследствие на контрола „продукт-

качество“, прогнозното производствено възстановяване на пресата би било 80%, тъй като от 

очаквания годишен обем на поръчката от 360 000 нетни фунта, на всеки два месеца биха били 

отливани 75 000 фунта за екстудирането на 60 000 нетни фунта. 

Или, за разработката на поръчания от Renfrew продукт се изисква създаването на нова смес. Това 

би струвало $80 000 за набавяне на специални отливни шаблони за производството, както и да 

бъдат допълнително изразходвани $20 000 годишно за поддръжка на оборудването, включително и 

разходи за замяна на тези шаблони. Специалните шаблони се очаква да имат 5-годишна 

продължителност на използване и биха били амортизирани по линейния метод. За наблюдаване на 

първоначалното производство на поръчката на Renfrew през предстоящите шест месеца Крауфорд 

планира да отделя пет процента от времето си. 

Evers Manufacturing 

На следващия ден, 13 февруари 2013 г., AAW Windsor получава поръчка от Evers Manufacturing 

(Evers) – малък нишов автомобилен производител. Поръчката на Evers е за две години и се състои 

в производството на 400 000 части годишно, като всяка част е по 1 фунт. Необходимата сплав 

трябва да се състои от 10% първичен алуминий и 90% от алуминий на скрап. На основата на 

унифицираността на продукта, печалбата на клиента е прогнозирана да бъде $0.60 за фунт. 

Доставката на поръчката от AAW Windsor за Evers е един път месечно, но предвид нишовото 

потребление на продукта, общата сума, получавана от клиентите на Evers, може да се колебае до 

50%. 

Сплавта, която трябва да бъде разработена, е преди всичко неспециализирана обща формулировка, 

така че AAW Windsor ще се нуждае само от $2 000 инвестиция в нови шаблони за производствения 

процес. При това, няма да се изискват разходи за поддръжка, но пък за поръчката ще са 

необходими на AAW Windsor $2 500 за допълнителни разходи за труд годишно. Макар за базисен 

продукт, поръчката на Evers ще изисква и 92% възстановяване на пресата за производството. В 

резултат на това, през цялото време на договора Evers следва да обезпечава стойността на тази 

поръчка в 30-дневен срок. Според AAW Windsor Evers ще се възползва от кредитните условия на 

AAW, а именно от 45 дни отложено плащане. 

Заключение 
Крауфорд е много доволен от постигнатите понастоящем резултати от дейността на AAW Windsor, 

особено по отношение на използваемостта на производствения капацитет на относително високо 

ниво. Поставен пред избора на една от двете нови поръчки, той е пред въпроса как да използва 

оставащия неусвоен капацитет, за да увеличи печалбата на завода. За да вземе решение кой от 

двата варианта ще приеме, Крауфорд трябва да ги анализира и количествено, и качествено. 

 


