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1. ÚVOD 

 

Cílem mé bakalářské práce je přiblížit způsob výroby a zpracování molybdenu, jako 

jednoho z významných kovů, zasahujících se všech oblastí našeho života. 

Původně na první pohled velmi jednoduchý úkol, kterému se věnovala již řada 

známých osobností, shromáždit dostatečné množství dostupných informací k této 

problematice, se mi postupem času zdálo být téměř nadlidským výkonem. Mnozí aktéři 

zabývající se problematikou zpracováním molybdenu, si výsledky své práce chrání před 

uveřejněním. 

Za účelem získání co největšího množství informací, jsem několikrát kontaktoval 

centrálu Hospodářské komory ČR ve snaze najít aktuální informace o cenách molybdenu 

na světových trzích i v ČR. Rovněž jsem čerpal veškeré informace z podniků, které ve 

svém výrobním programu musí s molybdenem přicházet pravidelně do styku. Velmi 

potřebné informace mi poskytl bývalý vrcholový pracovník Třineckých železáren, a.s., Ing. 

Rudolf Kuta, který nyní působí jako poslanec parlamentu ČR.  

Velkým přínosem v orientaci i problému zpracování a užití vzácného kovu 

molybdenu byly pro mne informace z firmy OSRAM Bruntál, s.r.o., která údajně jako 

jediná firma v ČR se zabývá výrobou oxidu molybdenového. Časové důvody nejen z mé 

strany, ale i ze strany vedení firmy mi bohužel nedovolily navštívit a shlédnout tuto výrobu 

v praxi, ještě před ukončením této bakalářské práce. Dle předběžného příslibu vedení firmy 

budu však mít možnost navštívit a seznámit se s výrobou v nadcházejících dnech. 

Vzhledem k výše uvedeným zkušenostem jsem se snažil ve své bakalářské práci 

postihnout zadané téma co nejdůsledněji, avšak jen v rozsahu dostupných informací. 

Přikládám tuto studii s vědomím, že se jedná o popis daného tématu, jako jednoho 

významných a vzácných kovů, který je nezbytnou a velmi potřebnou komoditou našeho 

každodenního života. 
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      2. MOLYBDEN A JEHO VÝSKYT V PŘÍRODĚ 

                                  

Molybden patří k vzácným prvkům, který se ve vlastních rudách vyskytuje 

pouze v malých koncentracích (1,2 ppm, což odpovídá Ho 1,4 ppm a Tb 1,2 ppm). 

Technicky nejvýznamnější rudou je sulfid molybdeničitý – MoS2 (černá, 

práškovitá sloučenina).  Mezi méně významné rudy patří PbMoO4 - wulfenit a 

Ca(Mo,W)O4 - powelit. 

Jeho největší ložiska se nacházejí v Coloradu v USA. Vyskytuje se také 

v Kanadě a Chile. 

 

 
Obrázek č. 1 – naleziště molybdenu ve světě 

 

Molybden byl objeven v posledních dvaceti letech osmnáctého století. Jeho 

samotná historie roku 1778, kdy slavný švédský chemik C. W. Scheele získal 

z molybdenitu, což je MoS2, minerál, který byl až do té doby považován za 

identický s grafitem. Z tohoto oxidu se pak o 3 až 4 roky později podařilo P. J. 

Hjemlovi zahříváním s pomocí dřevěného uhlí připravit kovový molybden. Jeho 

název pochází z řeckého pojmenováním olova (molybdos), kterým se ve starověku 

označoval jakýkoli měkký černý materiál vhodný ke psaní.[11] 

 



Lukáš Marek: Výroba a zpracování Molybdenu 
 

3 
2009 

 

2.1. Vlastnosti molybdenu 

 

              
Obrázek č. 2 - Molybdenit 

 

Molybden, chemická značka Mo, (lat. molybdaenum), je kovový prvek 6. skupiny 

periodické soustavy prvků spolu s chromem a wolframem.[18 ] 

   

       Vlastnosti molybdenu: 

 

 

Tabulka č. 1 – Vlastnosti Mo 

Atomové číslo                                42
Relativní atomová hmotnost         95,94 amu
Registrační číslo CAS 7439-98-7

Elektronová konfigurace [Kr] 4d5 5s1  

Elektronegativita 1,8
Teplota tání                                    2623 °C
Teplota varu                                   4639 °C

Hustota 10,28 g.cm-3

Hustota při teplotě tání                   9,33 g.cm-3
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Molybden je stříbrolesklý, tvrdý a křehký kov, který se vyznačuje vysokým bodem 

tání. Je značně odolný vůči působení kyselin. Oxidačně působící kyseliny pasivují jeho 

povrch a chrání jej tak před další nežádoucí oxidací kovu.  

Za pasivaci považujeme samovolnou nebo řízenou tvorbu ochranné vrstvy na 

povrchu kovu, zabraňující korozi a narušení povrchu kovu (např. tmavnutí stříbra, rezivění 

železa). Pasivace se dosahuje působením chemických látek nebo elektrochemickými 

metodami.  S kyslíkem se slučuje až za žáru. 

Stejně tak je dobře odolný vůči roztokům alkalických hydroxidů. Naproti tomu se 

poměrně snadno rozpouští v kyselině chlorovodíkové i lučavce královské. 

Nejsnadněji podléhá alkalickým oxidačním tavením se směsí dusičnanu draselného a 

hydroxidu sodného (KNO3 + NaOH), kterými přecházejí na soli s aniontem MO2-/4. 

Na vzduchu je za normální teploty stálý, stejně tak je odolný i vůči působení vody. S 

vodíkem nereaguje a nevytváří žádné hydridy.[11] 

 

2.2. Sloučeniny molybdenu 

Ve sloučeninách se molybden vyskytuje v řadě různých mocenství od Mo+2 

a po Mo+6 a v rozsáhlé škále různých barev. 

Nejčastěji se vyskytuje ve sloučeninách s halogeny (barevné pigmenty): 

• MoBr2 - žlutočervený 

• MoCl3 – tmavě červený  

• MoF5 - žlutý 

• MoBr3 - zelený 

• MoF3 - hnědý 

2.2.1 Oxidy molybdenu 

 

Molybden se získává buď jako primární, nebo jako vedlejší produkt, který vzniká při 

výrobě mědi. V obou případech se MoS2, který bývá znečištěn, upravuje flotací a potom se 

pražením převádí na MoO3 - oxid molybdenový nachází upotřebení buď přímo, jako 
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takový, nebo po aluminotermickém zpracování na ferromolybden při výrobě 

korozivzdorných ocelí a nožů z rychlořezné oceli. K tomuto účelu se spotřebovává až 85 % 

molybdenu. Jinak má-li se MoO3 použít k výrobě molybdenových sloučenin, přečišťuje se 

rozpouštěním v amoniaku a převedením na molybdenan amonný, který se z roztoku izoluje 

zahuštěním (v závislosti na podmínkách se získává dimolybdenan (NH4)2Mo2O7 nebo 

heptamolybdenan (NH4)6Mo7O24.4H2O). Jestliže se MoO3 zahřívá ve vakuu nebo 

s příslušným práškovým kovem, dochází k redukci, při které vznikají jako konečné 

produkty oxidy složení MO2 s deformovanou rutilovou strukturou. Mezi oběma extrémy, 

tj. mezi MO3 a  MO2, leží řada intenzivně zbarvených fází (obvykle modré nebo fialové 

barvy) složité struktury, o jejichž studium se na konci 40. let tohoto století zasloužil 

švédský chemik A. Magnéli. O těchto materiálech se původně soudilo, že sestávají 

z poměrně malého počtu značně nestechiometrických fází. Nyní je však známo, že jsou 

složeny z mnohem většího počtu oddělených a dokonale stechiometrických fázích o 

složení Mo4O11, Mo17O47, Mo8O23. Jak dochází k postupnému odštěpování kyslíku, mohou 

vznikat úplné řady fází stechiometrie je Mn O3n-1. Jejích struktura se pohybuje mezi 

strukturou MO3 vytvořenou z okteadrů MO6 vzájemně sdílejících vrchol a rutilovou 

strukturou se stávající z okteadrů MO6  spojených společnou hranou. Taková uspořádání 

vznikají posunem vrstev (desek) vytvořených z okteadrů spojených vrcholem, takže každý 

okteadr potom sdílí hranu s okteadrem sousední identické vrstvy. Tento jev se nazývá 

krystalografický střih a dochází k němu v celém objemu. Situace je dále komplikována 

tvorbou struktur, ve kterých se vedle převažujících atomů kovu s koordinačním číslem 6 

v těsné blízkosti nacházejí atomy uplatňující koordinační číslo 7 a 4. Příčina vzniku těchto 

přechodných fází není dosud plně objasněna a tak, ačkoli jejich „ nestechiometrické“ 

poměry M:O znamenají přítomnost atomu v různých oxidačních stavech, jejich převážně 

kovová vodivost naznačuje, že elektrony uvolněné v průběhu odštěpování atomů kyslíku 

jsou ne skutečnosti nelokalizovány ve vodivostním pásu a pronikají celou strukturou. 

Redukce roztoku molybdenanu nebo suspenze MoO3 ve vodě, popřípadě v kyselině 

nejrůznějšími činidly, jako jsou SnІІ, SO2, N2H4, Cu / kyselina nebo Sn / kyselina, vede ke 

vzniku intenzivně modrých, někdy jen dočasně modře zbarvených, produktů 

pravděpodobně koloidní povahy, společně označovaných poněkud nepřesně jako 

molybdenové modři. Ukazuje se, že jde o částice povahy oxidu, hydroxidu, popřípadě 

hydroxid-oxidu s atomy molybdenu nacházejícími se v různých oxidačních stavech. 
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Produkty tvoří řady, jejichž složení se pohybuje mezi dvěma extrémy: MoІV O3 a 

MoVO(OH)3. pravá příčina modrého zbarvení těchto látek není dosud s jistotou známa. 

Vzniku molybdenové modři se využívá jako citlivého analytického důkazu přítomnosti 

redukčních činidel. Přesně stejným způsobem jako molybden se chová wolfram. Redukci 

za vzniku modré barvy podléhají, jak bude již uvedeno také heteropolyanionty obou kovů. 

V tomto případě se vzniklé částice obvykle označují jako heteropolymodří. U molybdenu 

existují také nižší oxidy, fialový, který se značí MoO2 a hnědý WO2. Oba vznikají jako 

konečné oxidické fáze redukcí oxidů MO3 vodíkem. Krystalizují s mřížkou rutilového 

typu, deformovanou tak, aby umožnila formu vazeb M – M, se kterým je spojena jejich 

kovová vodivost a diamagnetismus. Oxidy silným zahříváním disproporcionují: 

3 MO2   →  M  + 2MO3 

Další, nižší fáze oxidů než MO2 nebyly prokázány. 

Čistý molybden, který nachází důležité uplatnění jako katalyzátor v řadě petrochemických 

procesů a také jako materiál na zhotovování elektrod, se vyrábí redukcí molybdenanu 

amonného vodíkem. V roce 1980 se na světě vytěžilo v přepočtu na obsah Mo, 10 800 tun 

molybdenové rudy.  

Kvůli vysoké teplotě tání se molybden nejprve získává v práškové formě. Na 

kompaktní materiál se převádějí lisováním a slinováním za vysokých teplot v atmosféře 

H2.[1]  

 

2.3. Koncentrační zastoupení molybdenu ve složkách životního prostředí 

 

Molybden se dostává do životního prostředí především jako odpad při zpracování 

rud a z hutnického průmyslu. Jeho koncentrace se v ovzduší vyskytuje ve velmi kolísavém 

rozmezí hodnot. Podle amerických literárních pramenů byl v městských oblastech zjištěn 

obsah molybdenu v ovzduší v rozsahu 10–30 µg.m-3, v neobydlených oblastech 0,1–3,2 

µg.m-3. Molybden je ve značně vysokých koncentracích obsažen v hnědouhelném popílku 

a to v koncentračním rozsahu 10–40 µg.g-1. V lehkých topných olejích bylo nalezeno do 

0,1 µg.g-1, v těžkých do 0,52 µg.g-1 . 

V pitné vodě byl sledován obsah molybdenu v závislosti na její úpravě. Ukázalo se, 

že proces úpravy nemá prakticky vliv na konečný obsah prvku. Např. ve Stockholmu byl 

obsah Mo v surové vodě před úpravou 4 µg.l-1, ve vodovodním řádu 3 µg.l-1. Průměrný 
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obsah molybdenu v pitné vodě sedmnácti švédských měst byl 1 µg.l-1. 

V minerálních vodách se koncentrace molybdenu pohybuje řádově v desetinách až 

jednotkách µg.l-1 , v minerální vodě z rakouského vřídla Bad Gastein byly naměřeny 

koncentrace kolem 13 µg.l-1. 

V České republice bylo provedeno stanovení koncentrací molybdenu v minerálních 

vodách v Karlových Varech, Teplicích a Vratislavicích s výsledkem 3,21–3,33 µg.l-1. 

V mořské vodě je průměrný obsah molybdenu velmi nízký – kolem 0,1 µg.l-1, 

avšak v mořské vodě při pobřeží Japonska byly naměřeny koncentrace až 7,7–13 µg.l-1. 

Vzhledem k esencialitě molybdenu v biochemických procesech rostlin je zřejmé, že 

koncentrace molybdenu v půdě je jedním z důležitých kritérií kvality půdy pro pěstování 

zemědělských plodin, neboť snížení rostlinám přístupného molybdenu se projevuje 

oklesem výnosu a kvality některých plodin. Proto se v zemědělské praxi hovoří o 

koncentraci rostlinám přístupného molybdenu, za kterou je považována ta část z celkového 

obsahu molybdenu v půdě, která se uvolní extrakcí půdy roztokem kyseliny šťavelové a 

šťavelanu amonného při pH 3,3. Dále se vyskytuje molybden v půdě i ve formě rostlinám 

nepřístupného feromolybdenanu. Extrahuje a stanovuje se tedy koncentrace rostlinám 

 řístupného molybdenu v půdě anebo jeho celková koncentrace. Za normální celkový 

obsah prvku v půdě je považováno 0,2–0,7 mg.kg-1, za deficientní stav pod 0,2 mg.kg-1 a 

za excesívní stav nad 0,7 mg.kg-1. 

Vyhláška ministerstva životního prostředí udává limit max. 5 mg.kg-1 molybdenu, 

a to u půd lehkých i ostatních.[20] 

 

2.4. Molybden v lidském organismu 

 

Celkový obsah molybdenu v lidském těle je asi 5-10 mg. Obsah molybdenu 

v játrech je cca 0,36-0,9 mg.kg-1, v ledvinách 0,4 mg.kg-1, v mozku a ve svalech 0,03 

mg.kg-1. Obsah molybdenu v krvi se pohybuje ve velmi širokém rozmezí 0,003-0,41 

mg.dm-3. Střední koncentrace jsou 0,01-0,07 mg.dm-3. Denní potřeba molybdenu pro 

člověka je 0,5 mg. 

Molybden obsažený v potravě se resorbuje ve všech částech tenkého střeva a z části 

i v žaludku. Resorpce je dosti účinná (25-80 %). S výjimkou MoS2 se molybden dobře 

resorbuje z rozpustných (molybdenan sodný, molybdenan amonný) i málo rozpustných 
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sloučenin (oxid molybdenový, molybdenan vápenatý). Resorpce molybdenu je 

kompetitivně inhibována síranovými ionty. Z organismu je nadbytek molybdenu 

vylučován močí. 

Resorpce, intermediární metabolismus, exkrece a fyziologické účinky molybdenu 

jsou silně závislé na interakcích se sloučeninami síry obsaženými v potravě a s jejich 

metabolity. Tyto interakce řídí retenci molybdenu v jednotlivých tkáních a určují toleranci 

vůči potencionálně toxickým dávkám molybdenu a účinky molybdenu na utilizaci mědi. 

V metabolickém antagonismu molybdenu a mědi sloučeniny síry zmírňují negativní účinky 

zvýšených dávek molybdenu. 

Relativně vysokým obsahem molybdenu se vyznačují především luštěniny, a to 

zejména fazole, které jsou proto mimořádně významným dodavatelem molybdenu ve 

výživě člověka. 

Střední obsah mají celozrnné cereálie a vnitřnosti jatečných zvířat (0,1-1 mg.kg-1) 

a nízký obsah (méně než 0,1 mg.kg-1) většina druhů zeleniny, ovoce, ryby, maso, mléko, 

mléčné výrobky a tuky . 

Přiměřené a bezpečné denní dietární dávky molybdenu jsou 15-40 µg pro děti do 1 

roku, 25-75 µg pro děti od 1 do 6 let a 75-250 µg pro jedince starší sedmi let. Skutečné 

denní dietární dávky molybdenu u dospělého člověka se pohybují v rozmezí asi 120-240 

µg. 

Protože lidský organismus potřebuje jen nepatrné množství molybdenu, tak nejsou 

známy případy poruch z jeho nedostatku. Projevy nedostatku molybdenu jsou známy 

především u hospodářských zvířat, která žijí v oblastech s nízkým obsahem molybdenu 

v půdě a vegetaci.[14] 

 

2.5. Molybden v rostlinách 

 

Molybden je esenciálním prvkem pro mikroorganismy a rostliny. Rostliny a některé 

mikroorganismy jsou na rozdíl od živočichů schopny z anorganických sloučenin dusíku 

syntetizovat všechny aminokyseliny, které jsou pravidelnými složkami bílkovin. Na těchto 

procesech se podílejí mimo jiné také enzymy obsahující molybden, tj. nitrogenasa a 

nitrátreduktasa. 
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Z biochemického hlediska je tento prvek důležitým mikroelementem, účastnícím se 

řady oxidoredukčních reakcí. 

 

Rostliny přijímají molybden převážně jako aniont MoO42-.  

Jeho potřeba je všeobecně velmi nízká. Obsah molybdenu v sušině organické 

hmoty se pohybuje většinou kolem 1 mg Mo na 1 kg. Sklizní 10 t sušiny organické hmoty 

se z půdy odebírá asi 10 g Mo. 

 

Relativně nejvíce molybdenu vyžadují některé brukvovité rostliny, zejména květák 

a růžičková kapusta a rostliny vikvovité, popř. hlízkové baktérie těchto rostlin. Přijatelnost 

molybdenu je vyšší na půdách zásaditých než na půdách kyselých, kde je nebezpečí vzniku 

těžce rozpustných oxidů. Příjem molybdenu může být inhibován ionty SO42-, zatímco 

ionty fosforu příjem molybdenu stimulují. Molybden je v rostlině snadno pohyblivý, do 

rostliny může vstoupit jak kořeny, tak pokožkou nadzemních částí. Hromadí se hlavně ve 

vegetativních částech rostliny. Při dozrávání dochází ke snížení obsahu Mo v listech a jeho 

zvýšené translokaci do reprodukčních orgánů. Semena rostlin tak hromadí značná 

množství tohoto prvku, které pak může být využíváno v průběhu vegetace, a tak zcela krýt 

požadavky rostlin i za úplné deficience Mo v živném prostředí. 

 

Molybden má v rostlinném organismu mimořádně vysokou fyziologickou účinnost, 

je specifickou složkou enzymu nitrátreduktázy, a to u vyšších i nižších rostlin. Kumulace 

nitrátového dusíku je v rostlinách při nedostatku molybdenu podstatně vyšší, 

než při nedostatku jiných mikroelementů . 

 

Molybden působí dále při fixaci elementárního dusíku nejen u volně žijících 

bakterií v půdě, ale i u symbiotických bakterií žijících v rhizosféře motýlokvětých rostlin. 

Aktivně vstupuje i do dalších enzymových systémů a může aktivovat nebo inhibovat 

syntézu organických sloučenin v rostlinných pletivech. 

 

Při nedostatku molybdenu bylo zaznamenáno snížení obsahu kyseliny askorbové u 
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zelenin. Při hnojení 1-2 kg molybdenanu amonného na hektar se naopak dvojnásobně 

zvýšil obsah kyseliny askorbové, zvýšil se obsah chlorofylu, karotenoidů a zvýšila se 

intenzita fotosyntézy.  

Pohyblivost molybdenu v rostlinách je spojena s hodnotou pH buněčné šťávy, s 

obsahem fosforu, železa a manganu a s možnostmi změn oxidačních stavů. Molybden se 

hromadí v kořenech rostlin. V nadzemních částech je pohyblivý, zejména během dne. V 

pokusech s radioaktivním izotopem 99Mo bylo zjištěno, že se molybden nejdříve dostává 

do starších listů, ale v druhé fázi se koncentruje v mladých listech. 

Klasickou zeleninou reagující na nedostatek molybdenu je květák. Symptomy 

nedostatku se projevují chlorózou nervatury a listových čepelí. Čepele omezují růst do 

šířky. Vegetační vrchol odumírá a netvoří se růžice.  Deficience Mo se objevuje 

nejčastěji ve středu rostliny nebo na starých listech žlutou nebo žlutozelenou barvou. Listy 

jsou malé a mají nekrotické tečky. 

Toxické působení Mo není v praxi běžné. Toxicita byla pozorována až při vysokém 

obsahu v rostlinách. Na listech vzniká červenožlutá chloróza. Zvýšená koncentrace Mo v 

krmivech i potravinách je toxická pro živočichy i člověka. Vyvolává tzv. molybdenovou 

podagru, při níž rychle vzrůstá xantinooxidační aktivita a dochází k nervovým poruchám. 

Podle Brunea (1995) může být molybden na rozdíl od ostatních mikroelementů 

přijímán rostlinami ve vysokém množství bez toxického vlivu na jejich růst a vývoj. 

Tolerance ke kumulaci vyššího množství molybdenu je dána schopností rostlin ho ukládat 

do vakuol.[20] 

 

2.6. Molybden v půdě 

 

V půdě je přítomen hlavně jako komplexní aniont MoO4, pouze v malé míře se 

vyskytuje jako elementární kov. Jeho chování v půdě je proto ve srovnání s ostatními 

mikroelelementy odlišné. V porovnání s ostatními prvky je celkový obsah molybdenu v 

půdě malý. V průměru se jedná o 3 mg.kg-1. Přitom půdy České republiky vykazují z 60,9 

% obsah vysoký (nad 4 mg.kg-1), 32,7 % půd má obsah střední (1-4 mg.kg-1) a 6,4 % 

nízký (pod 1 mg.kg-1). Molybden se v půdním prostředí vyskytuje v následujících 

formách: 
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1. Vodorozpustný - je dán rozpustnými ionty MoO4, a jeho podíl v půdách může být 

velmi rozdílný (1-60 % z celkového obsahu). Rozpustnost, a tím i pohyblivost molybdenu 

v půdě záleží zejména na stupni nasycení sorpčního komplexu vápníkem. 

Při vyšším obsahu výměnného vápníku a vápenatých humátů se pohyblivost molybdenu 

zvyšuje. Rovněž vyšší koncentrace fosfátových iontů může příznivě působit na zvýšení 

přístupnosti molybdenu. 

 

2. Výměnný - představuje ionty MoO4, vázané na povrchu půdních koloidů. Pevnost této 

vazby se s klesajícím pH zvyšuje, což má za následek snížení přístupnosti molybdenu pro 

rostliny v kyselých půdách. Předpokládá se, že zvyšování přístupného molybdenu v půdě 

se stoupající hodnotou pH je způsobeno zvýšením koncentrace OHiontů v půdním roztoku, 

které ve větší míře vytěsňují ionty MoO4,  ze sorpčníhokomplexu. 

 

3. Nevýměnný - molybden obsažený v nerostech (olivín, molybdenit), v hydratovaných 

oxidech molybdenu a v půdní organické hmotě. Z těchto půdních složek se stává 

přístupným po zvětrání a mineralizaci. Aniont MoO4, tvoří zejména v kyselém prostředí 

málo rozpustné sloučeniny s amorfními hydroxidy železa a hliníku. 

Pro rostliny je přijatelný především molybden rozpustný ve vodě a také určitá část 

molybdenu výměnného. Faktory zvyšující přístupnost MoO4,  pro rostliny jsou: vyšší 

koncentrace OH- a fosforečnanových iontů, použití uhličitanových a žíravých forem 

vápenatých hnojiv, hnojení fosforečnými hnojivy s vodorozpustnou formou fosforu, 

zvýšená mineralizace organických látek v půdě.[20] 

 

 

2.7.  Molybden v hlízovitých rostlinách 

 

Z biochemického hlediska je molybden důležitým mikroelementem, účastnícím se 

řady oxidoredukčních reakcí. Mimořádně vysoká fyziologická účinnost molybdenu se 

projevuje v dusíkatém metabolismu hlíz. Molybden zasahuje u hlíz také do metabolismu 

cukrů. Molybden je specifickou složkou nitrátreduktázy. Důsledkem nedostatku 

molybdenu v půdě je výrazné snížení aktivity nitrátreduktázy, zvýšená kumulace nitrátů v 

rostlinách a současně snížená hladina rozpustných aminokyselin.[20] 
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         3. SOUČASNÝ STAV ÚPRAVY A ZÍSKÁVÁNÍ MOLYBDENU 

 

Přehled výrob nebo nakládání ve vybraných odvětvích průmyslu ČR – molybden a 

jeho sloučeniny 

  

 

 

Obrázek č. 3 – přehled míst s výrobou Mo v ČR 
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Naleziště na území ČR:  
 

• Ruprechtice 
• Vidnava 
• Černá Hora 
• Skalsko 
• Hůrky u Čisté 
• Krupka 
• Horní Slavkov 
• Telnice 
• Cínovec[21] 

 
 

 

3.1. Příprava rudy 

 

Molybden používaný ve vakuové technice se obvykle vyrábí z kovového prášku. 

Nejdůležitějšími rudami jsou molybdenový leštěnec (MoS2) a wulfenit (PbMoO4). Největší 

ložiska jsou v Colorádu a Kanadě, menší potom v Evropě (Norsko). Z nich se vyrábí v 

chemických závodech více méně čistá kyselina molybdenová (H2MoO4). Pro vakuovou 

techniku se zpracovávají pražené koncentráty nejčastěji sublimací. Z těch se už při 700 °C 

silně odpařuje mimořádně čistý a jemnozrnný kysličník molybdenový. Nečistoty při této 

teplotě ještě nejsou tak znatelně prchavé, takže je tím umožněné dokonalé oddělení 

běžných nečistot (SiO2, Fe2O3 atp.) V křemenných kelímcích, které jsou zabudované do 

nakláněné, molybdenovými výhřevnými vodiči opatřené a rotující pece, se roztaví 

znečištěný oxid molybdenový, nebo vysokoprocentní pražený koncentrát Mo rudy. Při 1 

000-1 100 °C se fouká do kelímku tlakový vzduch, vzniklé žlutozelené složky dýmu 

kysličníku molybdenového se odsávají a sbírají ve filtračních vacích. Takto získaný 

mimořádně jemný prášek oxidu molybdenového obsahuje podle zpracování suroviny max. 

0,05% nečistot v podobě kyseliny křemičité, oxidu železitého, vápna a alkálií. 

Opakováním sublimace můžeme jeho čistotu ještě zvýšit.[17] 
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3.2. Výroba kovů 

 

Redukce oxidu molybdenového se dělá pomocí vodíku v elektricky vyhřívaných 

pecích asi při 1 000-1 100 °C. Aby nevzniklo příliš velké zrno tvořícími se parami vody, 

redukujeme nejprve MoO3 při 600-700 °C na vínově červený MoO2 a v dalším stupni na 

kovový prášek molybdenu. Jen přesným dodržením od případu k případu zjištěných 

optimálních podmínek redukce (teplota, čas, množství vodíku a jeho kvalita) dostáváme 

bezpečně materiál, který dává po vypečení tvárný molybden. Hotový prášek molybdenu se 

prosívá a zpracovává dále jako wolfram způsobem kovové keramiky.  

Nejvyšší teplota výlisků, které se obvykle vyrábějí v rozměrech 15x15x500 mm 

lisovacím tlakem 2-6 t/cm2 a které na rozdíl od wolframu nemusíme předpékat, je při 

konečném spékání průchodem elektrického proudu pod vodíkovými kryty 1 900–2 200 °C. 

Firmě Westinghouse se podařilo přepéct z molybdenového prášku o zrně 1-2 µ 

molybdenové ingoty o váze až 175 kg žíháním po dobu 1,5-3 hodiny při teplotách 1 500-

1 700 °C t.j. v normálních pecích s molybdenovým výhřevným vinutím tím, že se jako 

atmosféra při spékání použil namísto suchého vodíku vodík nasycený při 20-40 °C vodní 

parou. Proto se takto mohly vyrobit molybdenové tyčinky z 99,9 % Mo s průměrem až 18 

cm o délce do 75 cm, resp. plechy o velikosti 50x90 cm2.  

Další zpracování definitivně vypečeného ingotu je stejné jak u wolframu, ale probíhá 

při nižších teplotách: opracování tyčí při 1 400–1 100 °C a méně podle tloušťky plechu, 

tahání drátů o průměru 1-0,3 mm při 600 – 500 °C; dráty o průměru 1-0,3 mm se můžou 

táhnout za studena. Na rozdíl od wolframu se molybdenový drát obvykle vytahuje ve 

vícenásobných tazích; v důsledku toho jsou i výkony tažných stolic větší a výrobní náklady 

nižší. U průměru drátu asi do 0,3 mm se pracuje s tažidly z tvrdého kovu, při menších 

průměrech s diamantovými průvlaky.  

Kompaktní čistý kov je stříbrno-bílý a maximálně obsahuje jen asi 0,005-0,01 % Fe, 

méně než 0,003 % C a max asi 0,015 % jiných neprchavých přísad. Zatím se ještě 

neukázalo potřebným měnit přísadami krystalografické vlastnosti molybdenu podobně  

jako se to dělá u wolframu a to nejen proto, že se molybden pro svoji větší rychlost 

odpařování zřídkakdy používá nad svoji rekrystalizační teplotu, ale hlavně proto, že 

nepatrná rekrystalizace, na rozdíl od wolframu, nedělá materiál lámavějším, ale naopak, 

jeho tvárnost dokonce zvyšuje.[17]  
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3.3. Prvky legující ocel 

 

Karbidotvorné prvky (Cr, Mo, V, W)   

  

Všechny karbidotvorné prvky mají výrazný kladný vliv na tvrdost a prokalitelnost. 

Stabilita karbidů roste v řadě Cr, Mo, V, W a protože karbidy jsou stabilní i za vysokých 

teplot, zůstávají rozpuštěny v matrici, kde zvyšují austenitizační teplotu.   

 V porovnání s ocelemi legovanými Ni a Mn může být vyšší izotermální 

transformační teplota využita při žíhání (resp. popouštění).   

Oceli s vyšším obsahem uhlíku a karbidotvorných prvků mohou být vytvrzovány 

nerozpuštěnými karbidy zadrženými v matrici. Toto vytvrzení je však nižší než u prvků 

vytvrzujícími díky rozpuštění ve struktuře.   

Karbidotvorné prvky zvyšují odolnost proti popouštění, protože pouze k modifikaci 

vytvořených karbidů a případně vzniku směsných karbidů. Protože vznikající karbidy jsou 

stabilní, nedochází ke zhrubnutí struktury. Složení karbidů je silně závislé na teplotě. 

Vznik karbidů za nižších teplot je pomalý, protože je malá difuzní rychlost legovacích 

prvků, se vzrůstem teploty roste počet prvků v karbidu. Ve vícesložkových ocelích je 

složení karbidů při různých teplotách zcela odlišné.   

K sekundárnímu vytvrzení tvorbou karbidů dochází u ocelí s vysokým obsahem Cr, 

Mo, V, W a s dostatkem uhlíku. Optimální teplota pro sekundární vytvrzení vzrůstá se 

vzrůstem stability vznikajících karbidů.   

Cr a Mo, často spolu s V a Al, jsou často obsaženy v nitridovaných ocelích. Reakcí 

s dusíkem během nitridování dochází totiž k tvorbě nitridů, které velmi výrazně zvyšují 

tvrdost. 

  Mo má velký vliv na tvrdost a pevnost, větší než Cr. Tvoří stabilnější karbidy než 

chrom, proto je doporučená vyšší austenitizační teplota pro úplné rozpuštění. Mo má 
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silnější vliv na odolnost proti popouštění než Cr. Částečně proto, že oddaluje nástup 

popouštěcí křehkosti, a v nitridovaných ocelích také proto, že tvoří stabilní nitridy.[19] 

 

3.4. Prášková metalurgie 

3.4.1. Podstata práškové metalurgie  

Prášková metalurgie je technologie, při které jsou zhotovovány polotovary nebo 

hotové výrobky spojováním kovů nebo kovů s nekovy ve formě prášků působením tlaku a 

tepla při teplotách nižších než je teplota tavení alespoň jedné ze spojovaných složek.  

3.4.2. Užití technologie práškové metalurgie 

Tato technologie se používá v případech, kdy 

• není možno dané materiály zpracovat jinou technologií, jako například v případech 

spojování komponent, které se spolu neslévají 

• je tato technologie hospodárnější než jiné, jako například při zpracování materiálů s 

vysokým bodem tavení nebo při sériové výrobě drobných součástí 

• tato technologie dává lepší výsledky než technologie ostatní, jako například při 

požadavku vysoké čistoty materiálů, požadavku dosažení přesného chemického 

složení nebo potřeby dosažení zvláštní struktury (poréznost). 

Nevýhodami práškové metalurgie jsou 

• menší hutnost a tím i pevnost a houževnatost vyrobených materiálů 

• vysoké náklady na nástroje. 

3.4.3 Výrobní postup technologie práškové metalurgie 

Výrobní postup se skládá z několika etap: 

• výroba prášků 

• úprava prášků 
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• lisování prášků 

• spékání čili slinování výlisků z prášků 

• konečná úprava výrobků. 

3.4.4. Výroba prášků 

Prášky je možno vyrábět způsoby: 

a) fyzikálními:   

• drcením a mletím, které se užívají zejména u Cu, Fe, Al, Cr, Mn 

• rozprašováním tekutého kovu vzduchem nebo vodou, které se užívá zejména u Pb, 

Zn, Sn, Al, Fe 

• kondenzací par, která se užívá zejména u Zn, Cd 

b) chemickými, založenými na redukci rud, které se užívají zejména u Cu, Ag, Fe, Ni, Co, 

W, Mo, Ti. 

3.4.5. Úprava prášků 

Úprava prášků navazuje na jejich výrobu a způsoby úpravy závisejí na dalším zpracování.  

Nejčastěji se jedná o:  

• redukci prášků po jejich výrobě rozprašováním vzduchem 

• sušení prášků po jejich výrobě rozprašováním vodou 

• prosévání a třídění prášků podle velikosti částic 

• míchání prášků podle žádaného složení výrobků 

• přidávání dalších složek podle zvláštních požadavků, například přidávání maziva 

pro zlepšení lisovatelnosti. 

3.4.6. Lisování prášků 

Účelem lisování prášků je dosažení částečně zhutněného základního tvaru 

budoucího výrobku před jeho spékáním. Způsob lisování, druh lisovacích nástrojů a 
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lisovací tlak závisejí na spékaném materiálu, rozměrech, tvaru a účelu výrobků. Tlaky se 

proto pohybují v širokém rozmezí od 200 do 2000 Mpa. 

Lisovací nástroje mohou pracovat:  

• přímočarým pohybem, tedy lisováním v užším smyslu slova 

• rotačně, tedy válcováním 

• vytlačováním kalibrovaným otvorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – lisovací nástroje 

Přímočaré lisování může probíhat  

• z jedné strany (obr. a) 

• z obou stran (obr. b) 

• ze všech stran. (obr. c) 

Jednostranné lisování se užívá u výlisků z dobře lisovatelných prášků a u nízkých 

výlisků, protože u lisovníku je zhutnění největší, ve vzdálenějších místech je zhutnění 

menší. 
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Oboustranné lisování se užívá u vyšších výlisků. Zhutnění v místech přímého působení 

lisovníků je větší než zhutnění uprostřed výlisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek č. 5 Válcový lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Jednostraný lis  
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Lisování ze všech stran se užívá u tvarově složitějších výlisků. Výlisek se nejdříve 

předlisuje jednostranně nebo oboustranně do přibližného tvaru. Pak se vloží do válce s 

kapalinou, nejčastěji olejem, na kterou tlačí píst. Tlak v kapalině působí rovnoměrně ze 

všech stran výlisku. Tímto postupem je dosahováno nejvyššího zhutnění ve všech směrech. 

Při válcování prášek ze zásobníku vstupuje mezi válce, které ho stlačují a zhutňují. 

Výrobkem jsou tyče nebo pásy. Pokud dosažené zhutnění nepostačuje, může být 

opakováno.  

Při vytlačování kalibrovaným otvorem jsou vytvářeny polotovary tyčového tvaru. 

 

3.4.7. Spékání (slinování) prášků 
 

Spékáním se rozumí tepelné působení na polotovar zhotovený předchozím 

lisováním, obecněji zhutněním.  

Teplota slinování závisí na druhu spojovaného materiálu a na jeho složení. 

V případě slinování polotovarů vytvořených z jednoho prášku, tj. prášku vyrobeného z 

jediného materiálu, se volí teplota slinování ve výši asi 80 % teploty jeho tavení. Ke 

spojování částic prášku dochází difusí.  

U polotovarů vytvořených ze směsi prášků může dojít ke spojení prachových částic 

dvojím způsobem. V prvním případě je teplota slinování nižší než teplota tavení všech 

složek směsi a ke spojení dochází difusí. Ve druhém případě je teplota slinování vyšší než 

teplota tavení některé nebo některých složek, přičemž alespoň jedna ze složek zůstává 

v tuhém stavu. Pak dochází ke spojení tuhých částic jejich smáčením kapalnou fází a 

následující difusí (podobně jako při pájení). 

V případě nebezpečí oxidace prášků nebo jejich jiného nežádoucího chemického 

ovlivnění se slinování provádí v ochranné atmosféře nebo ve vakuu.  
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3.4.8. Konečná úprava slinutých výlisků 

Slinuté výrobky často ještě nevyhovují na ně kladeným požadavkům. Proto se u 

nich provádí konečná úprava, která závisí na druhu spékaného materiálu a účelu výrobků.  

Nejčastějšími konečnými úpravami jsou: 

• opakované lisování a slinování s cílem zvýšení hutnosti a tím i pevnosti a 

houževnatosti 

• kalibrování, což je dolisování za studena pro dosažení přesného tvaru a rozměrů 

• nauhličení, které se provádí u ocelových výrobků, které mají být za účelem zvýšení 

tvrdosti kaleny 

• zaplnění pórů kovem s nižší teplotou tavení, například mědí nebo niklem, za účelem 

odstranění poréznosti  

• sycení mazivem u výrobků, které mají mít nízký součinitel tření (samomazná 

ložiska). 

• povrchová ochrana proti korozi. 

 

3.4.9. Výrobky práškové metalurgie 
 

Výrobky zhotovené technologií práškové metalurgie mohou být vytvořeny 

z různých materiálů a sloužit různým účelům. Proto je při snaze o systematické uspořádání 

jejich výčtu možno sestavit přehledy podle různých hledisek. V následujícím přehledu bylo 

zvoleno hledisko použití výrobků v hlavních technických oborech.  

Strojírenská výroba 

 

Molybden se zde především využívá pro výrobu drátu a pro výrobu ocelí. Může 

sloužit také jako indikátor koroze. Další využití molybdenu je při svařování, kde může být 

použit jako přídavný materiál (tavící se elektroda), dále při lisování kovů. Molybden může 
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při procesu svařování přecházet do životního prostředí pomocí exhalací právě při použití 

této technologie. 

 

 

3.5. Konstrukční (strojní) součásti 

Mechanicky namáhané součásti 

Do této skupiny patří zpravidla menší sériově vyráběné součásti, u nichž nejsou 

kladeny vyšší nároky na pevnost  houževnatost. Příkladem mohou být součástky pro 

motorová vozidla, do kancelářských strojů, šicích strojů, kuchyňských strojků a dalších 

jako různé páčky, ozubená a řetězová kola, pístní kroužky. Materiálem je ocel, ocel 

s grafitem, ocel s mědí, bronz. 

Kluzná ložiska 

Kluzná ložiska vyráběná práškovou metalurgií jsou trojího typu: 

• tlustostěnná samomazná ložiska  

• tenkostěnná ložiska tlakově mazaná 

• tenkostěnná ložiska nemazaná. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Kluzné ložisko 
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U tlustostěnných ložisek se využívá poréznosti jejich struktury k získání 

dlouhodobé samočinné mazací schopnosti. Ložisko se vyrobí s 10 až 25 % porézností tak, 

aby póry byly propojené a na vnitřním povrchu ložiska otevřené. Před montáží do stroje se 

ložiska sytí olejem. V provozu olej z pórů vzlíná do místa styku ložiska s čepem a maže. 

Tato ložiska se užívají v případech, kdy je přístup k ložisku omezen nebo kdy není možno 

během provozu zařízení spoléhat na kvalifikovanou obsluhu. Příkladem mohou být malé 

elektromotorky, kuchyňské strojky, textilní stroje, některá zařízení automobilů. 

Nejčastějším materiálem je ocel, ocel s grafitem, bronz, bronz s grafitem. 

Tenkostěnná ložiska tlakově mazaná vyrobená práškovou metalurgií mají stejný 

tvar a funkci jako tentýž typ ložisek vyráběný obráběním. Prášková metalurgie ale při 

jejich výrobě umožňuje významnou úsporu materiálu. Konstrukce ložiska je dvouvrstvá, 

kovový prášek je v potřebné tloušťce vrstvy zevnitř nalisován na ocelový podklad (plášť). 

Po slinutí se jemně obrábí pouze vnitřní povrch ložiska. Nejčastějším materiálem je 

olověný bronz. 

Tenkostěnná ložiska nemazaná jsou vyrobena ze směsi cínového bronzu a plastu 

s nízkým součinitelem tření, nejčastěji teflonu. Tato ložiska nevyžadují žádné mazaní. 

Nejsou ale vhodná  pro vyšší rychlosti otáčení. Konstrukce ložiska je podobná jako u 

tenkostěnných tlakově mazaných ložisek. 

Třecí materiály 

U některých strojních součástí je požadován vysoký součinitel tření. Příkladem jsou 

obložení brzd a spojek. Prášková metalurgie umožňuje výrobu takových materiálů 

spojením kovu a keramické složky, zvyšující tření. Kovovou složku tvoří ocel nebo bronz, 

přidává se křemenný prach, karbid křemíku nebo asbest. Pro dosažení zvláštních vlastností, 

například měkkého záběru nebo zamezení blokování, se přidává grafit a olovo. Takto 

zhotovené materiály mají součinitel suchého tření 0,25 až 0,5 (litina má 0,1 až 0,2). 

Pórovité materiály (kovové filtry) 

Kovové filtry jsou destičky zhotovené s velikostí pórů odpovídající velikosti 

oddělovaných částic. Materiálem je ocel, bronz, nikl, stříbro, ale také karbid wolframu 
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nebo karbid křemíku. Prášek se lisuje do tvaru destiček nebo se válcuje do tvaru pásu 

a následně spéká. Někdy se prášek spéká bez stlačení ve volně nasypané vrstvě. Kovové 

filtry se užívají k jemnému filtrování kapalin a vzdušin, například benzinu, nafty, 

technických plynů. Někdy se užívají jako tlumicí element v hydraulických a 

pneumatických systémech. 

Žárovzdorné a žáropevné materiály 

Žárovzdornými materiály se rozumí takové, které odolávají vysokým teplotám a 

nebortí se, žáropevnými takové. které jsou schopny při vysokých teplotách přenášet silové 

zatížení. V současné technice jsou zmíněné vlastnosti často požadovány. Příkladem mohou 

být tepelné motory nebo měřicí technika. 

Do této skupiny patří:  

• vysokotavitelné kovy, jako wolfram (3 410 °C), tantal (2 996 °C), molybden (2 610 

°C), niob (2 486 °C), vanad (1 890 °C), chrom (1 875 °C), titan (1 668 °C ) 

• kysličníky, především Al2O3, a jejich spojení s kovy; například pro výrobu hořáků, 

pyrometrů a tepelně namáhaných forem se užívá slinutina složená z 30 % Al2O3 a 70 

% chromu 

• karbidy některých kovů (wolframu, titanu a dalších): například na lopatky 

spalovacích turbin se užívá slinutina TiC+Ni+Cr 

• silicidy, tj. sloučeniny křemíku s některými kovy spojené s dalšími složkami; 

například pro výrobu tavicích kelímků a trysek raket se užívá slinutina MoSi2 + 

Al 2O3 

• boridy, tj. sloučeniny bóru s některými kovy (zirkonem, titanem, chromem, 

molybdenem); příkladem užití jsou hořáky tryskových a raketových motorů nebo 

ventilová sedla pístových spalovacích motorů. 
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3.6. Významné zdroje – výroba 

 

Podle dostupných informací je realizována výroba v jediném podniku – 

výroba oxidu molybdenového ve firmě OSRAM Bruntál, spol. s.r.o.. 

 

 

Použití molybdenu je v těchto průmyslových odvětvích mezi, které patří 

strojírenství, slévárenství, chemický průmysl. 

 

 

Chemický průmysl 

 

Používá se jako katalyzátor při výrobě formaldehydu (1 podnik), k výrobě 

hydroponiích roztoků a kapalných hnojiv (1 podnik), ftalocyaninu mědi – 

organického pigmentu (1 podnik) a také pro laboratorní účely. 

 

Slévárenský průmysl 

 

Používá se jako legující prvek feromolybden do jednotlivých ocelí i litin. 

Přechod molybdenu do životního prostředí může být pomocí exhalací z jednotlivých 

sléváren. 

 

Průmysl nátěrových hmot 

 

Molybden zinečnatý je součástí řady antikorozních pigmentů. Při aplikaci do 

rozpouštědlových nátěrových hmot nehrozí nebezpečí úniku do odpadních vod. 

Zbytky nátěrů jsou spalovány. Při aplikaci do ekologických vodouředitelných 

nátěrových hmot se může dostat do odpadních vod.[19] 
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      4. CENY MOLYBDENU NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH 

 

 
Obrázek č. 8 – růst cen Mo od 17. 4. 2008 do 17. 4. 2009 

 

 
Obrázek č. 9 – Růst ceny  Mo za poslední tři roky, od roku 2006 do 2009 
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Obrázek č 10.   Růst ceny molybdenu na světových trzích za posledních 5 let 

 

 
Obrázek č.11-  Růst ceny molybdenu na světových trzích za posledních 10 let 
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4.1. Růst ceny molybdenu 

 

 

Firma China Molybdenum Co., druhý největší národní producent molybdenu, 

očekává, že ceny molybdenu nadále porostou v důsledku nedostatečné nabídky. Firma 

doufá, že tento rok zvýši produkci molybdenu o 11%. Domnívá se, že poptávka po tomto 

kovu významně vzroste v Asii, především v Číně a Indii. Od roku 2004 cena molybdenu 

vzrostla více než pětinásobně a to především z důvodu vzrůstající poptávky po 

nekorodujícím potrubí.[Zdroj: Mining Journal, 4. 7. 2008] 

Na rostoucích cenách Molybdenu je možné vydělávat přes indexový certifikát, 

jehož podkladovým aktivem je takzvaný MOLEX, tedy index, jehož hodnota se vyvíjí 

podle prosperity těžebních společností s orientací na produkci molybdenu. Tento certifikát 

se nazývá:  SGI Molybdenum Index (MOLEX).[7] 

  

Složení indexu: 

Tabulka č. 2 - Složení indexu 

 Firma Země  Váha v indexu  

 Teck Cominco   Kanada  20,00% 

 Grupo Mexico   Mexiko  20,00% 

 Southern Copper Corp.  USA   20,00% 

 China Molybdenum  China   14,30% 

 Thompson Creek Metals  Kanada  12,09% 

 Mercator Minerals   Kanada  3,10% 

 Taseko Mines   Kanada  3,06% 

 Northern Dynasty Minerals  Kanada   2,92% 

 General Moly   USA   1,94% 

 Amerigo Resouces   Kanada  0,98% 

 Roca Mines  Kanada  0,96% 

 Adanac Molybdenum  Kanada  0,65% 
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5. PERSPEKTIVY DO BUDOUCNOSTI 

 

5.1. Molybden aneb sázka na budoucnost  

 

Při získávání podkladů k této bakalářské práci jsem měl možnost se seznámit se 

studií autora Jana Moulise, licencovaného obchodníka s cennými papíry a členem Burzy 

cenných papírů Praha. Studie mně velmi zaujala, dle mého mínění nejlépe vyjadřuje 

současný stav, a proto ji uvádím v plném znění. 

 

„Stále rostoucí nároky globální ekonomiky vyhnaly ceny přírodních surovin na 

úrovně, které až tají dech. Komoditní trhy tak sklízejí v posledních letech i přes svou 

vysokou senzitivitu poměrně solidní přírůstky. Ropa od roku 2002 posílila o více než 360 

%. Stejně tak i zemědělské suroviny. Např. cena pšenice vystoupila během posledních 

dvou let o 220 %. Zvýšení zaznamenaly i drahé kovy jako měď, nikl a zlato, to se dostalo 

až na své historické maximum. Tolik populární uran byl přímo předmětem raketového 

výstřelu, když posílil z 25 USD za libru na 130 USD. Mnozí investoři to pocítili přímo na 

vlastní kůži a to ať v pozitivním slova smyslu nebo naopak. 

 

Nicméně v pozadí těchto tolik profanovaných komodit se rodí možná další 

pohádkový příběh, který začal před mnoha lety, kdy švédský chemik C.W. Scheele 

izoloval z minerálu oxid z něhož později P. J. Hjelm připravil kovový molybden. 

 

Cena molybdenu se dramaticky zvedla z cca $ 8 za libru na $ 20, a pak pokračovala 

až na $ 48 za libru, aby poté ustoupila zpět na současných $ 35. Pro molybden neexistuje 

žádný futures market, a tak všechny cenové stimuly musíme hledat v korporátní sféře. 

 

Obsah molybdenu v zemské kůře se odhaduje na 1,5–8 mg/kg a v mořské vodě v 

koncentraci 0,01 mg/l. Dá se tedy s určitostí říci, že je velmi vzácný. Nejvýznamnější 

rudou, ze které lze tento kov získat, je molybdenit nacházející se především v americkém 

Coloradu, Číně, Čile, Arménii a Kanadě. Nicméně velká část molybdenu (Mo) je 

získávána jako meziprodukt při těžbě mědi. 
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Jednoduchým klíčem k úspěchu je pochopení významu a důležitosti molybdenu. Už 

nepatrné množství Mo dodává slitině výrazně vyšší tvrdost, mechanickou odolnost a 

antikorozní vlastnosti. Díky tomu si také našel široké využití v metalurgickém průmyslu 

při výrobě speciálních ocelí, které se dále používají na výrobu silně mechanicky 

namáhaných částí strojů. Se slitinami obsahujícími Mo se tak setkáváme při výrobě děl, 

turbín (vodní a větrné elektrárny) nebo vrtných hlavic. Zcela nezbytnou aplikaci si Mo 

našel v reaktorech, kde odolává vysoce agresivnímu prostředí (např. reaktory v 

elektrárnách ČEZu jsou vyrobeny z chrom-nikl-molybden-vanadové oceli). Zejména 

antikorozní vlastnosti a vysoká tepelná odolnost (teplota tání je +2 623 stupňů Celsia) 

udělaly z „moly“ světově žádanou a nezbytnou surovinu.Používá se také v ropovodech, 

autech, letadlech, raketách, barvách, hnojivech nebo izotopovém a stavebním průmyslu 

(Malajské Petronas Towers, největší budovy světa, spolkly 3 % molybdenu). Dále byla 

prokázána i jeho nezbytnost v mikrobiologickém měřítku. Molybden se podílí na správném 

fungování běžných živočišných funkcí (zvyšuje tvrdost zubní skloviny). Jeho nedostatek 

může vést k anemickým stavům, záchvatům astmatu či impotenci. 

 

Pro zbrojařský, letecký či ropný průmysl a jadernou energetiku je Molybden zcela 

nepostradatelnou komponentou. Jednotlivé světové ekonomiky plánují výstavbu dalších 

zhruba 200 atomových elektráren a reaktorů, kde bude přítomnost molybdenu zcela 

nevyhnutelnou záležitostí. V legované oceli, která se zde používá, je molybden zastoupen 

zhruba 8 %. Ocelářský průmysl vstřebává na 80 % tohoto vzácného kovu. Kromě toho 

International Stainless Steel Federation předpokládá, že roční nárůst spotřeby oceli do roku 

2010 bude 5,5 %. Rostoucí produkce půjde ruku v ruce s rostoucími požadavky na Mo. 

V ropném průmyslu se molybden používá kromě výstavby ropovodů (v aljašském, 800 mil 

dlouhém ropovodu je až 7 % Mo) na výrobu petrochemických katalyzátorů, sloužících k 

odstranění sirných sloučenin z ropy a ropných produktů (Čína, Rusko nebo Evropa plánují 

výstavbu dalších ropovodů a plynovodů; více potrubí rovná se více molybdenu). 

 

Vysoká variabilita použití zajišťuje neustálý odbyt tohoto kovu. Případná krize v 

jednom ze segmentů průmyslu nemusí tedy nutně znamenat paniku pro investory 

vkládající důvěru do Mo. Případné nežádoucí zvraty a odchylky od trendu by se tak měly 

vracet z důvodu neustálé celosvětové poptávky na své původní hodnoty. 
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Molybdenový trh je nyní značně chudý na analytickou činnost, což přiznávají i 

některé renomované týmy jako např. UBS Investments Research. Proto nelze z této oblasti 

očekávat výraznější podporu. 

 

Současné světové zásoby (přibližně 8,6 mil. tun) molybdenu se zdají být, i přes jeho 

skromný výskyt, dostatečné. Nicméně v případě dynamického nárůstu a expanze trhu by se 

však dodávky dostaly velmi snadno do značného skluzu, čímž by zcela logicky 

katalyzovaly jeho cenu. Mo je navíc značně náročný na zpracování. To probíhá v tzv. 

pražírnách, což je jednak velmi nákladné (molybdenová ruda – molybdenit, se musí 

pražením převést na oxid molybdenový, který se dále redukuje vodíkem za vzniku 

molybdenu a vody) a jednak ekologicky citlivé. 

 

Odhadované zdroje Molybdenu jsou pouze 19 mil. tun. Z toho je např. 5,4 mil. v 

USA, 8,3 mil. v Číně, 2,5 mil. v Chile, 0,91 mil. v Kanadě a 0,4 mil. tun v Arménii. Další 

zdroje zatím nejsou známé. Jak je vidět, největší zásoby jsou tedy v Číně a také právě Čína 

se svým dynamickým ocelářským a energetickým průmyslem bude nejvýznamnějším 

motorem zásobování a světových cen. Je však potřeba zdůraznit, že to bude také právě 

čínský drak, který v budoucnu spolyká většinu své vlastní produkce. Čínská vláda pro 

ochranu svého národního podílu v poslední době také uzavřela některé své tavby „údajně“ 

kvůli enviromentálním důvodům. Kromě toho v listopadu 2006 Čína uvalila 10 % clo na 

export molybdenu. 

 

Ačkoliv se tedy zdá být poptávka a nabídka na trhu v zásadě vybalancovaná, je jen 

otázkou času, kdy tíživý nedostatek převládne. Pouhá pokračující expanze energetického 

sektoru by mohla být tím základním impulzem. 

 

Chilský Molymet, který ročně generuje přibližně 10 % světové produkce 

molybdenového koncentrátu, proto staví další pražírny s kapacitou až 40 mil liber. Do roku 

2009 chce toto číslo navýšit ještě o 10 mil liber. Ve Spojených státech jsou pouze tři 

pražící zařízení, což reprezentuje 26 % světových možností. Celá Jižní Amerika převyšuje 

USA pouze o 6 %, Čína naopak ztrácí 2 % a Evropa 8 %. Celosvětová kapacita je přitom 
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320 mil liber a vzhledem k nedostatku pražíren se jen velmi těžko vyrovnává s globálními 

požadavky. Nelze samozřejmě určit přesné datum, ale jedno je již jasné - nedostatek 

zařízení na zpracování molybdenu je takřka na spadnutí. Vezmeme-li v úvahu, že 

molybdenový trh bude expandovat pouze 4 % ročně (jenom Čína a státy bývalého 

Sovětského svazu by podle odhadů měly zvýšit svůj požadavek o cca 10 %), tak po roce 

2010 bude svět potřebovat další kapacitu s min. 100 mil librami. 

 

Jak je patrné, molybden zasahuje do všech důležitých oblastí průmyslu, zejména 

pak do energetiky. A ačkoli se zdá, že do roku 2009 bude poptávka s nabídkou vyrovnaná, 

není zcela jasné co bude potom? 

 

O Molybdenu se dá tedy bez nadsázky prohlásit, že je velmi „hot“ kovem. Co však 

říci o prvku, který je také těžký a tvrdý, má vyšší bod tání, v zemské kůře se vyskytuje v 

obsahu kolem 1-5 ng/kg, v mořské vodě je jeho přítomnost takřka zanedbatelná a s jeho 

čistou formou se v přírodě navíc vůbec nesetkáme? Co říci o Rheniu (Re), jehož zdrojem je 

rafinace prachu vznikajícího právě při výrobě molybdenových koncentrátů?  

 

Většina Re se finálně zpracovává na bimetalické katalyzátory, které se v první řadě 

používají na výrobu vysokooktanového bezolovnatého benzínu. Vyrábí se z něj 

termočlánky pro měření vysokých teplot a používá se na výrobu částí raketových motorů. 

Slitiny Molybdenu s Wolframem a Molybdenem se používají do elektrod, ionizačních 

čidel, regulátorů teploty, elektromagnetů, polovodičů, rentgenových a elektronových lamp. 

Odhaduje se, že světové zásoby jsou kolem 2,4 tis. tun, zdroje 10 tis. tun a globální rezerva 

činí cca 3,5 tis. tun. Stejně tak jako u molybdenu se poptávka jen těsně vyrovnává s 

nabídkou. 

V roce 2006 mělo být dodáno 62 tis. kg, ale pouhých 72 % se úspěšně dostalo ke 

svým odběratelům. USA přitom produkují celkem 15 tis. trojských uncí. Stoupající cena je 

tak pouze logickým důsledkem blížícího se nedostatku. 

 

Jedním z mnoha důkazů atraktivity molybdenu a důvěry investorů přineslo nedávné 

IPO čínské společnosti China Molybdenum v Hongkongu. Během dvou měsíců se akcie 

obchodovaly s více než 60 % prémií. Kanadská Roca Mines si za rok 2005 připsala až + 



Lukáš Marek: Výroba a zpracování Molybdenu 
 

33 
2009 

480 %. V letošním roce se již obchodovala s další asi 50 % prémií. Jedna z mála 

amerických společností kótovaných na AMEXu, General Moly, zaznamenává podobný 

zájem za strany investorů. Rok 2006 znamenal pro tyto akcie +186 % a rok 2007 zatím až 

+ 280 %. 

 

Není určitě od věci se podívat po dalších obdobných společnostech a využít tak 

zajímavé investiční příležitosti. Ta totiž nepřichází každý den.“ 

 

 

5.2. Je molybden kovem budoucnosti? 

 
Položme si tedy otázku, zda je opravdu molybden kov budoucnosti. Vzhledem 

k současným poznatkům a jeho sporadickému výskytu, složitosti jeho získávání v čisté 

podobě a znalosti jeho velmi malých objemů v horninách na Zemi celkově, se jeví tvrzení 

o molybdenu jako kovu budoucnosti velmi nadnesené. Jeho využitelnost však nelze ani 

v současné době podceňovat. V mnohých odvětvích našeho bytí si nelze však představit 

současnou etapu vývoje společnosti bez jeho využití.Jistě by nepřítomnost molybdenu 

negativně ovlivnila nejen v metalurgickém průmyslu, při legování oceli, ale poznamenala 

by současný rozvoj zdravotnictví, automobilový, letecký a zbrojařský průmysl a mnoho 

dalších odvětví.  

V podmínkách našeho dalšího vědeckého výzkumu bude proto nezbytně nutné 

věnovat možnostem získávání této komodity rozšířenou pozornost. I přes současnou etapu 

hospodářské krize, kdy ceny druhotných surovin klesly na trhu na minimum, se nabízí 

otázka možnosti a zájmu společnosti o vědecký výzkum v oblasti získávání této vzácné 

komodity. 
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6. ZÁVĚR 

 

Úkolem této práce bylo popsat výrobu a zpracování molybdenu. Pomocí základních 

principů a technologií světově všeobecně známých a také pomocí různých dostupných 

srovnávacích studií, jsem se snažil přiblížit co možná nejvíce zadanému tématu.  

Čím více jsem při studiu dostupných materiálů pronikal do tajemství tohoto 

vzácného kovu, tím více ve mně evokovala myšlenka a úvahy o nezbytnosti návazné příští 

práce a hlavně výzkumu, kde všude lze tento kov nejen nacházet, ale jak co nejschůdněji a 

ekonomicky výhodně kov získávat v budoucnosti.  

Jsem přesvědčen, že bez jeho dalšího využívání se budoucí generace nemohou obejít.  

Pro mne zůstává otevřena otázka dalšího bádání a výzkumu tohoto kovu. Snad mi životní 

cesta, ekonomické a časové možnosti dovolí se k této otázce ještě někdy důsledně vrátit. 
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