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Bevezetés. A bemutatott kutatás során a mikrobiális eredetű ásványképződés 

(biomineralizáció) hatását vizsgáltam sóskúti durva mészkövön. A durva mészkövek elterjedt 

építőanyagnak számítanak Budapesten és környékén, valamint Bécsben, Párizsban és 

Madridban, s ezek környezetében is. Igen porózus anyagként a durva mészkő városi 

környezetben gyorsan erodálódik.  Ennek megelőzésére kívánatos a beépített, kitett kőanyag 

előzetes védelme vagy konzerválása.  

A kutatás indokoltsága. A kőanyagok védelmére széles körben használt, inorganikus eredetű 

anyagok sok esetben a kezelt kőanyag károsodását idézték elő, és kihatottak a későbbi 

konzerválási folyamatokra is. Ezzel szemben biomineralizáció konzerválásra történő 

felhasználása egy új, kompatibilis megoldást jelenthet a porózus, valamint mészanyagú vagy 

mészkötésű kövek védelmére. Az alkalmazott biomineralizáció azon a természetes 

folyamaton alapul, hogy egyes baktériumtörzsek megfelelő környezetben képesek kalcium-

karbonát (és egyéb) kristályok képzésére, melyek anyagukban azonosak a kezelt kő 

anyagával. 

 

Célkitűzések. A biomineralizáció kőanyag védelemre való felhasználását célzó kutatásokhoz 

és fejlesztésekhez jómagam alkalmazásorientált kísérletek eredményeivel kívántam 

hozzájárulni. Célkitűzéseimet a szakirodalom feldolgozása alapján határoztam meg. 

 

Eredmények. Kísérleti úton kimutattam, hogy a Myxococcus xanthus bacterium nem 

vízoldható kristály-képző képessége aerob környezetben magasabb, mint anaerob 

környezetben, valamint, hogy a kalcium-karbonát kristályok mellett egyéb ásványok (például 

hydroxilapatit) is képződnek. Kalcium-karbonát csakis baktériummal beoltott kezelőszerből 

csapódott ki. Kimutattam továbbá, hogy a baktériumok megkötődésére leginkább alkalmas 

pórusok 21-32-szer nagyobbak, mint a baktérium kisebbik mérete (0,5 μm). A 

biomineralizációs technikát az „utánitatással” fejlesztettem, melynek segítségével azonos 

mennyiségű kezelőszer-felhasználás mellett nagyobb mértékű csökkenés érhető el a kezelt 

kőanyag vízfelvételi intenzitásában. Emellett összefüggést állítottam fel a vízfelvétel 

intenzitásának csökkenése és a felhasznált kezelőszer mennyisége között. Bemutattam 

továbbá, hogy a beoltott kezelőszer okozta színelváltozás a kezelőszer összetevőinek 

függvényében nő vagy csökken a beoltatlan kezelőszer okozta színelváltozáshoz képest. 

Bevezettem továbbá egy új módszert, a „kombinált agarlemezre való lenyomat-készítés – 

kapilláris vízemelkedési teszt” technikát, melynek segítségével kimutattam a baktériumok 

kapilláris emelkedése és a kő vízfelszívási intenzitása közötti kapcsolatot. Végül pedig 

kimutattam, hogy mind a baktériummal beoltott, mind a beoltás-mentes kezelőszerek képesek 

tartósan a mészkő felületére ragasztani újonnan felvitt mészkőszemcséket. Eredményeim 

közvetlenül hasznosíthatóak biomineralizációs kezelések tervezésére (kezelőszer mennyisége, 

várható színelváltozás, vízfelszívás intenzitásának csökkenése, stb.). 

Jövőbeni kutatások. A jövőbeni kutatások egyik része életnagyságú, a valóságos 

felhasználáshoz közel álló vagy azzal megegyező biomineralizációs kezelések lefolytatása és 

hosszú időtávon való értékelése lesz. A kutatás másik része a biomineralizációs kezelés 

cementáló (ragasztó) hatásának fejlesztése lesz kötőanyag-alapú anyagok, így kőkiegészítő 

habarcsok és beton készítéséhez, valamint talajszilárdításhoz. 



 
Bacillus cereus baktérium sejtjei kalcium karbonát kristályokba kapszulálódva (pásztázó elektronmikroszkóppal 

készített saját felvétel) 

 

 
 

Új módszer a baktériumok próbatestbe való behatolásának meghatározására: a baktériumokat és szerves 

tápanyagokat tartalmazó folyékony kezelőszer beitatása a kőbe alulról, majd közvetlenül ezután a próbatest 

lenyomatolása agarlemezre. A kőről az agarlemezre lenyomott baktériumok 24 óra elteltével telepeket képeznek 

a fedve, szobahőmérsékleten tárolt agarlemezeken. A képződött telepek a lenyomat aljától mért távolságainak (a 

piro és a kék vonalak aktuális távolsága = a sárga volnalak hossza) átlaga a baktériumok felszívódási magassága. 
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Summary of the PhD Thesis 

 
In the present research effect of biomineralization was analysed on porous limestone of Sóskút. 

 

Objectives. I intended to contribute to the development of the conservation-oriented 

biomineralization method with results of application-oriented experiments. My objectives 

were defined according to the review of literature.  

 

Results of my research. I experimentally showed that activity of the Myxococcus xanthus 

bacteria to precipitate non-soluble crystals is higher when availability of oxygen is better, and 

during the precipitation minerals out of calcium carbonate (such as hydroxilapatite) also 

occurs. Calcium carbonate was found to precipitate only from bacteria-inoculated curing 

compounds. Bacteria were found to be adsorbed the best by pores being 6, and 21 – 32 times 

larger in diameter, than the smaller dimension (0.5 μm) of the bacteria. I developed the 

biomineralizing treatment with the ‘post-watering’ to achieve higher decrease in water 

absorption with identical amount of curing compound, and linked the rate of decrease to the 

amount of curing compound. I demonstrated that discoloring effect of a curing compound 

inoculated with the same bacteria is dependent the components of the curing compound. 

Moreover, I introduced the ‘combined printing on agar plate – capillary elevation test’ 

technique, by which I demonstrated the relation between the capillary elevation properties of 

the bacteria and the capillary absorption of the stone. Eventually I showed that both bacteria 

inoculated and non-inoculated curing compounds have the ability to bind newly introduced 

fine limestone grains onto porous limestone surface in a durable way. My results can be 

directly used for the design of biomineralizing treatments (quantity of curing compound, 

expectable color difference, decrease in water absorption, etc.) 

 

 
Figure I. Scanning electron microscopic image of Bacillus cereus 

bacterial bodies encapsulated in calcium carbonate (own image) 



 

 

 
 
New method for the evaluation of the elevation height of bacteria. Right after the application of the liquid curing 

compound containing nutrients and bacteria into the stone specimen by capillary absorption the specimen is 

printed on agar plate. After 24 hours the bacteria forms units on the surface of the agar. Elevation height of the 

bacteria will be equal to the average distance of the bottom of the print (blue line) and the actual top of the print 

(red line), thus average of the distances marked with yellow line.  

 

Application of the results. My results can be directly used for the design of biomineralizing 

treatments (quantity of curing compound, expectable color difference, decrease in water 

absorption, etc.). I provided useful methods and information for testing the migration of 

bacteria and for the enhancement of the effective depth of the treatment, as well as for the 

enhancement of the ability of the treatment to reduce the water absorption properties of the 

stone in a compatible way. I also provided information on the binding effect of the 

biomineralizing treatment, which can be useful for the treatment of stone materials showing 

forms of deterioration due to weight loss like powdering and detachment of layers. 
 

Future work. Subject of the future research will be performance of large scale experiments 

and long-term analysis of the effect of the treatment. 

 

Péter Juhász, PhD-candidate, BME Department of Construction Materials and Engineering 

Geology 

 

 

6
th

 October, 2014 

 

b. 


