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A mikrobiológiai úton bekövetkező ásványképződés (biomineralizáció) műemlékvédelmi
célokra történő felhasználásának fejlesztése napjainkban több nemzetközi kutatócsoportot
foglalkoztat. Ennek oka, hogy a biomineralizációs technika egy lehetséges alternatív kezelési
lehetőséget nyújt a már létező, hagyományos kőkonzerválási és kezelési módszerekkel
szemben (De Muynck és tsai., 2010). Magyarországon a jelen kutatás az első ezen a területen,
így 2011-ig nem voltak elérhetőek magyar nyelvű publikációk a biomineralizáció témakörben.
A
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baktériumtörzsek megfelelő környezetben képesek kalcium-karbonát (és egyéb) kristályok
előállítására (Boquet és tsai., 1973). Így a helyszíni, kontrollált körülmények között lefolytatott
biomineralizációs kezelés felhasználható károsodott díszítő- és építőkövek javítására, valamint
védelmére. A szakirodalom tanulmányozását követően azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a
biomineralizációs technika nagy léptékű felhasználásához még számos előkísérlet lefolytatása
szükséges, a hatásmechanizmust befolyásoló tényezők megismerése céljából.
Ennek tükrében a jelen disszertáció témája felhasználás-orientált kísérletek végrehajtása és
értékelése. A kutatást porózus, miocén korú sóskúti durva mészkövön végeztem, különböző
fajta biomineralizáló kezelőszerekkel. A kőanyag kiválasztásának indoka, hogy a sóskúti durva
mészkő igen gyakori építőköve a budapesti épületeknek, de a városi körülmények hatására
gyorsan erodálódik. Ezért ennek a kőanyagnak a védelme és konzerválása nagy jelentőséggel
bír.
A kutatás célkitűzései a következők voltak:
1. A biomieralizációs kezelés által elérhető tömegnövekedés meghatározása
durva mészkő próbatesteken;
2. A biomieralizációs kezelés hatására bekövetkező, kapilláris vízfelvételi
tulajdonságok megváltozásának pontos számszerűsítése;
3. A biomieralizációs kezelés hatására bekövetkező színelváltozás okainak
meghatározása;
4. A baktériumok kezelőszer általi durva mészkőbe való beszívódása feltételeinek
meghatározása;
5. A biomieralizációs kezelés cementáló hatásának kimutatása.
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Hagyományos kőszilárdító kezelőszerek esetén a porózus kőre (homokkő, tufa, durva mészkő)
gyakorolt szilárdítás mértékének meghatározása kiemelten fontos szempont. Esetemben ennek
a paraméternek a vizsgálata nem része a disszertációnak, mivel korábbi kutatásaim azt
mutatták, hogy a biomineralizációs kezelés se nem növelte, se nem csökkentette a kezelt
próbatestek nyomószilárdságát a kezeletlenekéhez képest [14].

Az üledékes kőzetek városi környezetben gyorsan erodálódnak (ICOMOS, 2008), ami
szerkezeti és esztétikai problémákat okoz. Ezért a kőanyag korai védelme és konzerválása nagy
jelentőséggel bír a károsodások megelőzése szempontjából.
Budapesten és környékén számos ritka, építészeti és kulturális értékekkel bíró (Orbaşlı,
2008) épület készült a közeli bányákban (Sóskút, Budafok, Kőbánya)fejtett durva mészkőből.
Mivel városi körülmények között a durva mészkő igen sérülékeny (Török and Rozgonyi,
2004), ezért a belőle épített épületek

kőanyagának kompatibilis módon való védelme

szükségszerű.
A kőanyagok védelmére és állagmegóvására hagyományosan hidrofobizáló szereket és
szilárdító szereket használnak. Ezeket a kőromlás mértékének csökkentésére, valamint a
károsodott kő szilárdítására használják ott, ahol a kőanyag természetes kötőanyagában sérülés
következett be mállás, légköri szennyezés vagy nem megfelelő beavatkozás hatására (Young et
al., 1999). A sikeres kezelések egyik fontos kritériuma a megfelelő behatolási mélység,
valamint a kezelés nem változtathatja meg jelentősen a kőanyag porozitását vagy a rajta
keresztül zajló páradiffúziót (Young et al., 1999).
A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén már számos kutatást folytattak
hagyományos kőszilárdító szerekkel tufákon (Forgó, 2008), valamint durva mészkövön (Pápay
and Török, 2013). Saját kutatásomban egy alkalommal vizsgáltam kőszilárdító szer hatását
[10], de ennek eredményei nem kerültek bele a jelen értekezés téziseibe.
A legtöbb szervetlen eredetű kővédő és kőkonzerváló szer (mint például hidrofobizáló
szerek, bevonatképzők, kőszilárdítók) gyakran okoz további károsodást a kőanyagban a
kompatibilitás hiánya miatt (Karatasios et al., 2009). Ezen felül alkalmazásuk hosszú távú
következményekkel járhat a további beavatkozásokra (újra kezelés, tartósság, szükséges
karbantartás) (Hansen et al., 2003).
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Az alkalmazott biomineralizációs technika során a kezelt kő anyagával megegyező
kalcium-karbonát (és egyéb) kristályok képződnek, így a biomineralizáció konzerválásra
történő felhasználása egy új, kompatibilis megoldást jelenthet a porózus, valamint mészanyagú
vagy mészkötésű üledékes kövek és habarcsok, vakolatok védelmére (De Muynck et al.,
2010.a). Ezen felül a biomineralizáló kezelőszer oldószere a víz, ellentétben a hagyományos
felületkezelő szerek illékony szerves vegyületeivel (VOC – volatile organic compounds)
(Scherer and Wheeler, 2009), melyek hozzájárulnak az üvegház-hatáshoz.
A biomineralizáció első gyakorlati felhasználása azon az ötleten alapult, hogy a porózus
kőanyag képes magába szívni a folyékony, biomineralizációt előidéző kezelőszert, így a
kőanyag belsejében is lehetőség nyílik kristályok előállítására. Ezáltal a szerkezeti kőelemek
akár belső, nehezen elérhető részei is javíthatókká válnak (Le Métayer-Levler et al., 1999).
A másik lehetőség a keletkezett kristályok kötőképességének felhasználása. Ennek
segítségével a biológiai eredetű kristályok alkalmasak lehetnek bio-cementált anyagok, így
habarcsok és betonok előállítására (Castanier et al., 1995).

3.1. KŐANYAGOK
A kutatásomat porózus sóskúti durva mészkövön (középszemű, ooidos-mikroonkoidos miocén
mészkő, lelőhely: Sóskút) végeztem. A kőanyag testsűrűsége 1.55±0.02 g/cm3, teljes
vízfelvétele 22.18±0.72 m/m %, a látszólagos porozitás pedig 34.38±0.72 v/v%.
A próbatesteket a sóskúti bányából beszerzett, 20 x 20 x38 cm névleges méretű durva
mészkő blokkokból alakítottam ki fűrészeléssel, vágással, valamint magfúró berendezéssel. A
kezeletlen próbatestek méretei a kísérletek céljai szerint változtak. A kezelés előtt a vágás
során keletkezett port mosással, illetve a próbatest száradását követően sűrített levegővel
távolítottam el a próbatestekről. A kialakítás után a törött, csorbult (nem ép), vagy szerkezeti
hibát mutató próbatesteket eltávolítottam a mintákból, így összességében csak a kialakított
próbatestek 60%-a kerül vizsgálatra.
A kutatás során alkalmazott finom mészkő por egy mezőgazdasági termék, melyet
talajjavításra használnak. A por szemcsemérete egyenletesen változik 0.4 és 0.002 mm között.

3.2. B AKTÉRIUMOK
Kísérleteim során kétféle mikroorganizmust, M. xanthus-t és B. cereus használtam.
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A Myxococcus xanthus egy Gram-negatív, aerob (Goldman et al., 2007), fakultatív
anaerob (BIOCYC Database Collection) baktérium, mely gyakran előfordul a felső
talajrétegekben. Alapvetően pálcika formájú (size: 0.5 x 3.0 - 4.0 μm), de rossz környezeti
körülmények között a többi sejttel együttműködve gömb alakú spórákat, kitartó képleteket
képez. A M. xanthus baktériumot az Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti
Törzsgyűjteményéből szereztem fagyasztva szárított por (liofilizált) formában. A baktérium
törzsszáma NCAIM B01663.
A Bacillus cereus baktérium 1 x 3-4 µm méretű, pálcika alakú, Gram-pozitív, endospóraképző, fakultatív aerob baktérium. A Bacillus cereus csoportba tartozik. Törzs: Bacillus,
Család: Bacillaceae. A Bacillus cereus baktériumot a Calcite Bioconcept cégtől kaptam
liofilizált formában.

3.3. KEZELŐSZEREK
A biomineralizációs kezelésekhez baktériummal beoltott (jele: +), valamint oltatlan (jele:-)
folyékony kezelőszereket használtam. Ezek a kezelőszerek vízoldható szerves és szervetlen
sókból állnak, amelyeket desztillált vízben oldottam fel.

A baktériumokat tartalmazó

kezelőszereket folyékony baktériumtenyészettel, vagy fagyasztva szárított (liofilizált)
baktériumokkal oltottam be. A kezelőszerek összetevőit az 1. Táblázat (De Muynck et al.,
2010.a) tartalmazza.
1. Táblázat. A folyékony kezelőszerek összetevői és adagolása. BC = Bacto Casitone por,
FÖCCP = finomra őrölt kalcium karbonát por
Kezelőszer
neve

Összetevők

Baktériumtörzzsel /
baktérium nélkül

CC +/-

3 mg/ml BC, 4 mg/ml Ca(CH3 COO)2 · 4H2 O, 2 mg/ml CaCl2 , 3 mg/ml
NaHCO3 , 10 mg/ml élesztőkivonat

M. xanthus / -

M3 +/-

10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH3 COO)2 · 4H2 O, 2 mg/ml K2 CO3 ·0.5H2 O

M. xanthus / -

M3P +/-

10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH3 COO)2 ·4H2 O, 2 mg/ml K2 CO3 ·0.5H2 O, 10
mM foszfát puffer, pH 8

M. xanthus / -

P1

10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH3 COO)2 ·4H2 O, 2 mg/ml K2 CO3 ·0.5H2 O, 10
mM foszfát puffer, pH 8, 10 mg/ml, FŐCCP

M. xanthus / -

CB +/-

szabadalommal védett összetétel

Bacillus cereus / -

T1

akrilát - polimer

nincs

A baktériummal beoltott (baktériumot tartalmazó) kezelőszerekhez szükséges M. xanthus
baktériumokat CT előtenyésztő közegben szaporítottam (összetétel: 10 mg/ml Bacto Casitone
por, 1 mg/ml MgSO4 · 7H2O, 10 mM phosphate buffer, pH 6.5, desztillált vízben oldva)
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(Rodriguez-Navarro et al. 2003). A B. cereus baktériumot 25 mg/ml desztillált vízben oldott
BioCalTM-ból (tápanyag termékneve) készített tenyésztőközegben szaporítottam, a Calcite
Bioconcept cég előírásai szerint.

3.4. AGARLEMEZ
Az agarlemezt a durva mészkő próbatestek kezelés után történő lenyomatolásához használtam,
a baktériumok kőben való eloszlásának meghatározására. A lemezhez szükséges szilárd agart
az NCAIM 0047 recept szerint, agar-agarral (15.00 g/1000 ml) szilárdított tápoldatból
(összetevők: 3.00 g Bacto Casitone por, 1.36 g CaCl2, 1000 ml desztillált vízben oldva)
készítettem az Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteménye
előírásai alapján. A folyékony tápoldatot az agar-agar nélkül 20 percen át 100 C - on
forralással sterilizáltam, majd 50 C - ra hűlt állapotban hozzáadtam az agar-agart, s műanyag
dobozokban szétosztottam. A dobozokat lefedtem.

A kutatás módszere durva mészkő próbatesteken és oldatokon végzett kísérletek kivitelezése
volt. A biomineralizációs kezelés különböző hatásainak vizsgálatához különböző kísérleteket
hajtottam végre. A vizsgálat módszerét (módszertan és értékelés) a vizsgált paraméternek
megfelelően lentebb röviden ismertetem, valamint a vizsgálat körülményeivel együtt
részletesen bemutatom a téziseket vagy téziscsoportokat követő “Értelmezési tartomány”
elnevezésű bekezdésekben.

4.1. TÖMEGÖSSZETÉTELI TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSA
4.1.1. Pórusméret-eloszlás változása
A kezelést durvamészkő kőzetdarabokon végeztem, melyeket baktériummal beoltott (jele:
+) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerekkel, bemerítéssel kezeltem. Ezt követően a
mészkődarabokat átmostam, és higany-porozimetriás méréssel vizsgáltam.
4.1.2. A próbatestek tömegnövekedése
A kezelést durvamészkő próbatesteken végeztem, melyeket baktériummal beoltott (jele:
+) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerekkel, bemerítéssel vagy többszöri kapilláris
felszívatással kezeltem, az MSZ EN 1936:2007 szabvány alapján, de nagyobb
pontossággal (a próbatest tömegét akkor tekintettem konstansnak, ha 24 óra alatt a mért
tömegcsökkenés már kevesebbre adódott 0.01 g-nál).
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4.1.3. Az oldatból kivált szilárd anyag ásványi összetétele
A kísérlethez baktériummal beoltott (jele: +) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerek hatására
oldatban (in vitro) létrejövő ásványfejlődést tanulmányoztam. A bepárolt szilárd anyagot
röntgendiffrakcióval (XRD), termolanalitikai módszerekkel (TG/DTG/DTA), valamint
infravörös spektroszkópiával (FT-IR) vizsgáltam.

4.2. A KAPILLÁRIS VÍZFELSZÍVÁSI TULAJDONSÁGOKBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS
A

vizsgálatot

durvamészkő

hengereken

végeztem,

amelyeket

többszöri

kezelőszerbeitatással vagy kezelőszerbe való bemerítéssel kezeltem. A kezelést folyékony
beoltott (CB+) és baktériummentes (CB-) kezelőszerekkel végeztem el. A mérés alapja a
MSZ EN 1925:2000 (E) szabvány volt, melyet a kapilláris emelkedés mérésével
egészítettem ki.

4.3. A KEZELÉS OKOZTA SZÍNELVÁLTOZÁS
Durvamészkő lapok 225 cm2-es felületét kezeltem baktériummal beoltott (+) és
baktériummentes (-) CC, CB, M3, M3P, valamint beoltott P1+ kezelőszerekkel. A
kezelést többszöri, felületre való fellocsolással végeztem. A színmérést ELCOM
Comcolor spektrofotométerrel végeztem el.

4.4. A BAKTÉRIUMOK BEHATOLÁSA A PORÓZUS KŐANYAGBA
A vizsgálatot durvamészkő próbatesteket végeztem, amelyekbe folyékony M3+ vagy M3kezelőszert itattam be. A vizsgálathoz egy általam újonnan bevezetett technikát, a
“vízemelkedési teszttel párosított agarlemezre való lenyomatolás”-t használtam.

4.5. A KEZELÉS CEMENTÁLÓ HATÁSA
A vizsgálatot durvamészkőből, készült próbatesteken végeztem. A durvamészkő
próbatestek felületére finom port simítottam, majd a felületet M3+ kezelőszerrel öntöztem
meg. Ezt követően a felületeket be nem oltott M3- kezelőszerrel több alkalommal
megöntöztem. A kezelés végén a mosott próbatestek tömegének változását vizsgáltam

A kutatás részletes céljait a szakirodalom feldolgozása alapján jelöltem ki, hogy a még fel nem
tárt, vagy nem megfelelő részletességgel feltárt területeket vizsgáljam. A kísérleti terv ezeknek
a részletes céloknak megfelelően készült, és számos, különböző fajta biomineralizációs
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kísérletet foglalt magába. A teljes kísérleti tervet és a kutatási folyamatot az 1. Ábra mutatja
be.

1. Ábra. A kutatás kísérleti terve.
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A kísérleteket az előző kísérletek eredményei, valamint a szakirodalomban hivatkozott
eredmények alapján terveztem meg. Ennek megfelelően a kísérelteket nem azonos
körülmények között végeztem el, valamint nem próbáltam ki mindegyik kezelőszert mindegyik
kísérlet során.

A új tudományos eredményeket vastagon szedett betűk jelzik, a többi szöveg az eredmény
magyarázatát, valamint értelmezési tartományát nyújtja.

[9, 15]
Számos, a szakirodalomban közölt, bemerítéses kezelés (Rodriguez-Navarro et al., 2003;
Jimenez-Lopez et al., 2008; De Muynck et al., 2010.b, 2011, 2012) útján elért
tömegnövekedéssel

kapcsolatos

kísérleti

eredménnyel

ellentétben

kísérleti

úton

kimutattam, hogy a Myxococcus xanthus baktérium aerob (itt: levegővel érintkező)
körülmények között több kalcium-karbonát, valamint egyéb nem vízoldható kristály
kicsapódását idézi elő, mint oxigénhiányos környezetben (itt: oldatban).
A levegőn tárolt, többszöri beitatással kezelt próbatestekből a kezelések között elpárolog a víz,
így a baktériumok hozzáférnek a levegő oxigénjéhez, amely fokozza a mirkobiális úton történő
kicsapódást. Bemerítéssel történő kezelés során a baktériumok oldatban aktívak. A próbatestek
oldatba történő bemerítéses kezelés során (anaerob körülmények) a kémiai úton végbemenő
ásványképződés (így például a hidroxilapatité) sokkal hangsúlyosabb, mint a mikrobiális úton
történő kicsapódás.
A kezelést henger alakú (d = 36 mm, h = 40 mm - átlagértékek)
durvamészkő próbatesteken végeztem, amiket M3P+ (folyékony Myxococcus xanthus
előtenyészettel beoltva) vagy M3P- (baktériummentes) kezelőszerrel (Rodriguez-Navarro et
al., 2003) kezeltem. A kezelőszer szárazanyag-tartalmát a hivatkozott arányokhoz képest 1,5szeresére emeltem. A próbatesteket kezelőszerbe való bemerítéssel (anaerob körülmények)
vagy a kezelőszer ismételt beitatásával (aerob körülmények) kezeltem. A 7 napig tartó kezelés
során a próbatesteket 30°C-on inkubáltam nem steril körülmények között.
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[9, 15]
Kísérleti

úton

kimutattam,

hogy

folyékony

M3P

kezelőszerből

hidroxilapatit

(Ca10(PO4)6(OH)2) ásvány csapódik ki, függetlenül attól, hogy az oldat baktériumokkal be
van-e oltva (kezelőszer: M3P+), vagy sem (kezelőszer: M3P-). Oxigénhiányos körülmények
között (itt: oldatban) a hidroxilapatit kicsapódása nagyobb mértékű a beoltatlan
kezelőszerben, mint a baktériummal beoltottban. Ezzel párhuzamosan kizárólag a
beoltott kezelőszerben képződik kalcium-karbonát. Ezek az eredmények azt mutatják,
hogy a baktériumok jelenléte és tevékenysége hatással van a hidroxilapatit képződéséhez
szükséges egyensúlyi kémiai reakcióra.
Hidroxilapatit ásvány kicsapódását eddig még csak beoltatlan biomineralizáló kezelőszerből
valószínűsítették (Rodriguez-Navarro et al., 2003), és akkor is csak rendkívül kis intenzitású
röntgendiffrakciós csúcsokból.
Az oldatban végzett (in vitro) kísérletet M3P+ és M3Pkezelőszerekkel végeztem nem steril körülmények között. Az M3P+ kezelőszer folyékony
Myxococcus xanthus előtenyészettel volt beoltva (Rodriguez-Navarro et al., 2003). A
kezelőszereket lezárt főzőpoharakban 5 napon át 30°C-on inkubáltam. Ezután az oldatot 70°Con bepároltam, ami szilárd anyagot eredményezett az edények alján. A a bepárlási maradékból
származtak, amelyeket eredeti vagy mosott állapotukban vizsgáltam. A szárazanyag ásványos
összetételét röntgendiffrakcióval (XRD), termoanalízissel (TG/DTG/DTA), valamint FT-IR
spekroszkópiával vizsgáltam.
[9, 13, 15]
Kísérleti úton kimutattam, hogy a Myxococcus xanthus baktérium által, a kezelt
durvamészkő

pórusméret-eloszlásában

okozott

változás

számszerűsíthető.

M3+

kezelőszer alkalmazása esetén a kezeletlen, valamint a baktériummentes kezelőszerrel
(M3-)

kezelt

próbatestek

pórusméret-eloszlásához

viszonyítva

a

pórusméret

gyakoriságában csak ebben a mintában mutatkozik csökkenés (1,52-2,20 v/v%) a 10,5–
16,0 μm pórusátmérő-tartományban. Ez azt is sugallja, hogy a Myxococcus xanthus
baktérium ezekben, a baktérium a kisebbik méreténél (0,5 μm) 21 - 32-szer nagyobb átmérőjű
pórusokban képes a legjobban a pórusfalhoz kötődni.
A kezelést 2-10 mm szemnagyságú, szabálytalan alakú mészkődarabokon végeztem, mind M3+ (folyékony Myxococcus xanthus előtenyészettel beoltva),
mind M3- (baktériummentes) kezelőszerrel (Rodriguez-Navarro et al., 2003). A próbatesteket
9

kezelőszerbe merítéssel (anaerob körülmények) kezeltem, és 72 órán át 24-26°C-on
inkubáltam nem steril körülmények között. A próbatesteket ezt követően átmostam, és
higanyos porozimetria vizsgálatnak vetettem őket alá. A beoltott szerrel kezelt mintákon mért
eredményeket a kezeletlen, valamint a baktériummentes szerrel kezelt minták pórusméreteloszlásával hasonlítottam össze.

[5, 9]
Bevezettem a „kapilláris vízfelszívási együtthatók aránya” (rk) és a „kapilláris vízemelkedési
együtthatók aránya” (re) együtthatókat annak számszerűsítésére, hogy milyen mértékben
képesek a biomineralizációs kezelőszerek kezelést követően lecsökkenteni a kezelt durva
mészkő próbatest vízfelvételét. rk a végső és a kezdeti kapilláris vízfelszívási együtthatók
hányadosa (k4/k1), míg re a végső és a kezdeti kapilláris vízemelkedési együtthatók hányadosa
(e4/e1). Az e és k együtthatókat négy alkalommal mértem a kísérlet során a próbatesten: a
kezelés előtt, ép állapotban (k1 and e1); a kezelés után (k2 és e2); az első öblítés után (k3 and e3);
a második öblítés után, a próbatest végső állapotában (k4 and e4).
Kísérletileg kimutattam, hogy alacsonyabb kapilláris vízfelszívási (k) és kapilláris
emelkedési együttható (e) arányok, tehát nagyobb hatásfok érhető el porózus kőzetek
ismételt kapilláris-beitatással történő kezelése során, amennyiben:
-

nagyobb

mennyiségű,

Bacillus

cereus

baktériummal

beoltott

kezelőszert

alkalmazunk a kezelés során;
-

a kezeléshez Bacillus cereus baktériummal beoltott kezelőszert használunk
beoltatlan kezelőszer helyett;

-

a kő által beszívott kezelőszert vízzel „utánitatjuk”.

„Utánitatás”: miután a próbatest felszívta a kezelőszert, vizet öntöttem alá, amely ugyancsak
felszívódott. A jelenség lehetséges oka, hogy a víz „utánitatása” következtében a próbatestben
egyenletesen eloszlik a beitatott oldott anyag, és így nem a próbatest alsó részén dúsul fel. A
feldúsult anyag nagy része nem tud kémiai vagy mikrobiológiai úton átalakulni, ezért mosás
hatására kioldódik a próbatestből.
[10, 13]
Kísérletileg kimutattam, hogy a próbatestek biomineralizációs kezelőszerrel történő
kezelése után mért kapilláris vízfelszívási (k) és kapilláris vízszint-emelkedési (e)
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együtthatók csökkennek a kiindulási (kezeletlen) állapotban mért értekhez képest. Az
első átöblítést követően az együtthatók növekednek (3. mérés), de nem érik el a kezdeti
értékeiket. A második öblítést követően az értékek stagnálnak vagy csökkennek a beoltott
kezelőszerrel kezelt próbatestek esetében, a beoltatlan kezelőszerrel kezelt próbatestek
esetében pedig tovább növekednek.
A jelenség oka, hogy a kezelést követően a kezelőszerből a kőben maradó, vízoldható szerves
és szervetlen anyag gátolja a kapilláris vízfelszívást, de az öblítés hatására kioldódik a kőből.
A második téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő
körülmények között mértem. A vizsgálatot henger alakú (r = 36,84±0,07% mm és h =
89,8±0,78% mm) durva mészkő próbatesteken végeztem, CB+ (Bacillus cereus baktériummal
beoltva) és CB- (oltatlan) kezelőszerekkel. Három csoportnyi (3 x 3 db) próbatestet kezeltem
különböző mennyiségű, baktériummal beoltott kezelőszerrel (CB+) többszöri kezelőszerbeitatással. 1 egységnyi kezelőszer = 7.68 ml, amely próbatest vízfelvételének (30-32 v/v %)
hozzávetőlegesen a negyede. A csoportonként beitatott kezelőszer- és vízmennyiségeket a
2. Táblázat mutatja. A IV. csoport próbatesteit desztillált vízzel „utánitattam” oly módon,
hogy a kezelőszer beitatásai után vizet öntöttem a próbatest alá, melyet az szintén felszívott.
Egy csoportnyi (3 db) próbatestet ugyanígy, vizes „utánitatással” kezeltem, de oltatlan
kezelőszerrel (CB-). A kezelést nem steril körülmények között, szobahőmérsékleten (24-26
°C) végeztem.
2. Táblázat. A folyékony kezelőszerek adagolása a többszöri kezelés során. o = beoltott (+),
baktériummal; no = nem beoltott (-)baktérium nélkül; v = desztillált víz; 1 egység = 7.68 ml
kezelőszer, mely hozzávetőlegesen a próbatest vízfelvevő képességének negyede (0,25 x 30-32
v/v% - a a próbatestnek)
Idő

14 ó

Próbatestek Próbateste
csoportjai
k jelei

38 ó
68 ó
Kezelőszer típusa és mennyisége

egység

egység

egység

0,75 no
1,5 no
3 no
0.75 no +
2.25 v
3v
0.75 no + 2.25
v

0,75 no
1,5 no
3 no
0.75 no +
2.25 v
3v
0.75 no +
2.25 v

I.
II.
III.

9, 11, 12
1, 3, 10
4, 5, 8

1o
2o
4o

IV.

2, 6, 7

1i +3v

-

C

4v

K

K1, K2, K3

1 no + 3 v

11

92 ó

Próbatestenkénti
teljes mennyiség
egység
(egység/ml)
0,5 no
3 / 23.04
1 no
6 / 46.08
2 no
12 / 92.16
3+9/
0.5 no + 1.5 v
23.04 + 69.12
2v
12 / 92.16
3+9/
0.5 no + 1.5 v
23.04 + 69.12

2. Ábra. A kapilláris vízszint-emelkedési (vagy vízfelszívási) görbék átlagos meredekségének
meghatározása. A 10-es számú (II. csoport) próbatest kapilláris vízemelkedési eredményein
keresztül bemutatva.

3. Ábra. A kapilláris vízfelszívási együtthatók (k) változása a vizsgálat során.

4. Ábra. A kapilláris vízemelkedési együtthatók (e) változása a vizsgálat során.
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[9, 10]
Kísérletileg kimutattam, hogy a kezelőszer Myxococcus xanthus baktériummal történő
beoltása vagy csökkenti vagy növeli a nem beoltott kezelőszerrel történő kezelés okozta,
elkerülhetetlen színelváltozás mértékét. Kimutattam, hogy a változás iránya a beoltott
kezelőszer összetevőitől függ.
Ez azt sugallja, hogy a kezelőszer összetevőinek és a mikrobiális anyagcsere-termékeknek
fontos szerepük van a csak a kezelőszer összetevői okozta színelváltozás megváltozásában.
TÉZIS [9, 10]
Kísérletileg kimutattam, hogy a porózus mészkő felületén a biomineralizációs kezelés
során bekövetkező, az emberi szem számára érzékelhető mértékű színelváltozás
elkerülhető a kezelőszer elemeinek megfelelő kiválasztásával. A színes nitrogénforrások
(élesztőkivonat, pepton) helyett Bacto Casitone por alternatív nitrogén-forrásként (NH4+
ionok előállítására) való felhasználása a kezelőszerben nem okoz az emberi szem számára
érzékelhető mértékű színelváltozást kezelt felületen.
A második téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő
körülmények között mértem: összesen 11 db, 38,0 x 12,0 x 6,5 cm méretű durvamészkő lapot
(10 lap a különböző kezelésekhez és 1 kontroll) vágtam ki durvamészkő falazóblokkokból.
Ezeket a lapokat 225 cm2 nagyságú területen kezeltem beoltott vagy oltatlan CC, CB, M3,
M3P, valamint beoltott P1 kezelőszerrel. A kezelés során 5 nap alatt összesen 800 ml
folyékony kezelőszert vittem fel a próbatestekre. A színméréseket spektrofotométerrel
végeztem a kezelés előtt, valamint két hónappal a kezelést követően. A kísérlet (kezelés és
tárolás) időtartama alatt a próbatestek nyári periódusban, kültérben, valós környezeti (in situ)
körülmények között voltak tárolva.

[1, 12]
Kifejlesztettem és bevezettem a „vízemelkedési teszttel párosított agarlemezre való
lenyomatolás” technikát, melynek segítségével a kőanyag biomineralizációs kezelését
követően hatékonyan vizsgálható a baktériumok kapilláris emelkedési magassága
porózus kőanyagban.
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TÉZIS [1, 12]
Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs
kezelése esetén a baktériumok emelkedési magassága erős pozitív korrelációban (r 2 =
0.965-1.000, Pearson-féle korrelációvizsgálat) van a próbatest kapilláris vízszintemelkedési együtthatójával, függetlenül a felhasznált kezelőszer mennyiségétől, vagy az
oldatban lévő baktériumok koncentrációjától.
Ez a jelenség annak tulajdonítható, hogy lassú ütemű kezelőszer-felszívás esetén (amit az
alacsony kapilláris vízszint-emelkedési együttható jelez) a baktériumok leülepedhetnek a
kezelőszerben és/vagy kitapadhatnak a pórusok falaira. A kezelőszer gyors ütemű felszívása
azonban nem teszi lehetővé a baktériumok a próbatest alján való felgyülemlését, így egy, a
baktériumokat tekintve jóval homogénebb oldat fog a kőben haladni, amely még nagyobb
felszívási magasságban is fog baktériumokat tartalmazni. Az eredmények alapján
feltételezhető, hogy a baktériumok emelkedési magassága egyenesen arányos a kapilláris
vízszintemelkedési együtthatóval (e), azonban ennek igazolására további mérések szükségesek.
3. Táblázat. Az ie,s (fajlagos kapilláris emelkedési index) és az e (kapilláris vízemelkedési
együttható) értékeinek Pearson-féle korrelációja (korrelációs együtthatója), ezek értékelése, és
a korrelációs egyenletei. A fajlagos kapilláris emelkedési index (ie,s) egyenlő a baktériumok
átlagos emelkedési magasságának (a próbatestben) (hb,m; cm-ben) és a próbatest
szívófelületének (A) hányadosával: ie,s = hb,m / A
Group
8
i e,s

8*
e

2

ie,s

16
e

2

i e,s

16*
e

2

ie,s

e
2

cm/cm

cm/√s

cm/cm

cm/√s

cm/cm

cm/√s

cm/cm

cm/√s

0,0213

0,2733041

0,0389

0,3307475

0,0180

0,2482676

0,05121

0,3481553

0,0303

0,405674

0,0472

0,3452379

0,0438

0,3913119 0,0515638

0,024

0,3178878

0,0337

0,3178878

0,0236

0,307824

korr. eh.

1,000

0,996

0,976

0,965

besorolás

erős

erős

erős

erős

Korreláció egyenlete
ie,s = 0,0677e + 0,0029

ie,s = 0,4943e - 0,1238

ie,s = 0,1844e - 0,0297
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0,36

0,0416549 0,3207135

ie,s = 0,2691e - 0,0441

5. Ábra. Az ie,s (fajlagos kapilláris emelkedési index) és az e (kezdeti kapilláris vízfelszívási
együttható) értékeinek összefüggése. R2 = az egyenes meredeksége.
[1, 12]
Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs
kezelése esetén a baktériumok emelkedési magassága növekszik a kezeléshez felhasznált
beoltott kezelőszer mennyiségének és/vagy baktérium-koncentrációjának növelésével.
Ennek oka, hogy mindkét esetben (több beoltott kezelőszer, vagy nagyobb baktériumkoncentráció) több baktériumot viszünk a próbatest belsejébe. Nagyobb mennyiségű baktérium
megkötődéséhez nagyobb pórusfelület szükséges, így a baktériumok emelkedési magassága
növekedni fog. Ezen felül nagyobb baktérium-koncentráció mellett a baktériumok
kezelőszerben való ülepedése feltehetően lassul, így a baktériumok magasabbra jutnak.
[1, 12]
Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs
kezelése esetén a beoltott kezelőszer emelkedési magassága nem egyezik meg a
baktériumok emelkedési magasságával a kezelt kőanyagban. Ez az eredmény a
kezelőszer és a baktériumok szétválását mutatja a kapilláris felszívódás során. A jelenség
lehetséges oka, hogy a baktériumok kitapadnak a pórusfalra, és/vagy leülepednek a
kezelőszerben annak kőbe történő kapilláris felszívódása során.
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A negyedik téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő
körülmények között mértem. A kísérlethez 14 db durvamészkő próbatestet (12 próbatestet a
kezeléshez és 2 kontrolt) készítettem 40 x 40 x 80 mm méretben (átlagérték). A próbatestek
kezeléséhez M3+ és M3- kezelőszereket használtam. 8, illetve 16 ml kezelőszert itattam a
próbatestekbe, amelyek különböző koncentrációjú (4 vagy 20 v/v%) folyékony CT
Myxococcus xanthus tenyésztőközeggel

lettek beoltva.

Az emelkedési magasság

meghatározásához a próbatesteket közvetlenül a (beoltott vagy oltatlan) kezelőszer beitatását
követően agarlemezekre nyomtam le. Az agarlemezeken mért átlagos emelkedési magasság
(hb,av) és a próbatest szívófelületének (A) hányadosából kiszámítottam a kapilláris emelkedési
indexet (ie,s): ie,s = hb,av / A
4. Táblázat. A baktériumok átlagos emelkedési magassága (h b,av), a kezelőszer maximális
felszívódási magassága (hc,max), a fajlagos emelkedési indexek (ie,s) és a kapilláris
vízszintemelkedési együtthatók (e), csoportonként 3-3 próbatesten mérve.

hb,av

Csoport
Jel

1

8 ml
2

3

1

8 ml *
2

3

1

16 ml
2

3

1

16 ml *
2

3

mm

3,52

4,56

3,65

6,38

7,07

5,66

3,02

6,88

3,59

7,75

7,94

6,84

hc,max

mm

37,50

43,50

41,50

37,75

44,00

38,50

56,50

69,00

64,50

67,50

65,00

61,25

ie,s
e

cm/cm2

0,0213

0,0303

0,0245

0,0389

0,0472

0,0337

0,0180

0,0438

0,0236

0,0512

0,0516

0,0417

cm/√s

0,2733

0,4057

0,3179

0,3307

0,3452

0,3179

0,2483

0,3913

0,3078

0,3482

0,3600

0,3207

[11]
Kísérletileg kimutattam, hogy mind a baktériummal beoltott, mind a beoltatlan
kezelőszerek alkalmazásával lehetséges tartós módon (itt: a kialakult kapcsolat ellenáll
mechanikai hatásnak – felület tisztítása 7 bar nyomású levegővel -, és víznek) finom
mészkőszemcséket ragasztani porózus mészkövek felszínére.
Ennek lehetséges oka, hogy mindkét kezelőszerből (M3+, M3-) szilárd anyag csapódik ki,
kémiai és/vagy mikrobiológiai úton. Az oltatlan kezelőszer (M3-) alkalmazása esetén a
kémiailag kivált anyag játssza a kötőanyag szerepét. A beoltott (M3+) kezelőszer alkalmazása
esetén mind a kémiailag kivált, mind a mikrobiális úton képződött szilárd csapadék szerepet
játszik a kötés kialakításában.
A kísérlethez 12 darab, 9,5 x 4,7 x 4,0 cm méretű durvamészkő
próbatestet használtam fel. A próbatesteket M3+ and M3- szerekkel kezeltem, amelyek közül a
M3+ kezelőszer Myxococcus xanthus tenyésztőközeggel lett beoltva. A durvamészkő
próbatestek felületére 1,00 g finom mészkőport simítottam, majd a felületet M3+ kezelőszerrel
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öntöztem meg. Ezt követően a felületeket 4 napon át be nem oltott M3- kezelőszerrel 24
óránként megöntöztem. Száradás után átmostam a próbatesteket. Ezután nagynyomású
levegővel (7 bar) letisztítottam a próbatestek felszínét. Ezt követően, száradás után lemértem a
próbatestek tömegét. A kísérletet szobahőmérsékleten, 24-26°C-on, nem steril körülmények
között végeztem el.

6. Ábra. A durvamészkő próbatestek maradó (mosás és tisztítás utáni) tömegnövekedése
csoportonként. A maradó tömegnövekedés közelítőleg annak a mészkőpornak a tömegével
egyenlő, amely feltapadt a durva mészkő felületére. A zárójelekben a csoportonkénti
próbatestek darabszáma látható.

Eredményeim közvetlenül hasznosíthatóak biomineralizációs kezelések tervezésére. A
gyakorlatban

is

használható

módszert

vezettem

be

a

baktériumok

behatolásának

tanulmányozására, valamint új módszereket mutattam be a baktériumok behatolási
mélységének fokozására illetve a kezelés hatékonyságának növelésére a vízfelvételi
tulajdonságok csökkentésének tekintetében. Eredményekkel szolgáltam továbbá a kezelés
cementáló hatásával kapcsolatban, amely hasznos lehet a szemcseveszteséggel járó
kőkárosodási formák (például szemcsekipergés, hámlás, stb.) javítására.

A jövőbeni kutatások célja valós léptékű, (a valóságos felhasználáshoz közel álló vagy azzal
megegyező) biomineralizációs kezelések lefolytatása és hosszú időtávon való értékelése lesz.
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MSZ EN 1925:2000 (E) – Természetes építőkövek vizsgálata. A kapilláris-vízfelszívási tényező
meghatározása
MSZ EN 1936:2007 – Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Az anyagsűrűség és a testsűrűség,
valamint a teljes és a nyílt porozitás meghatározása

1

S ZÓJEGYZÉK

Olyan mikroorganizmus, melynek az anyagcseréhez szüksége van oxigénre
Az agarlemez egy olyan lemez, mely tápanyagok, mikroorganizmmusindikátorok, vitaminok, stb. vízben oldott keverékéből készült, s melyet agaragarral szilárdítottak meg. Mikroorganizmusok tenyésztésére és meghatározására
használják.
Fakultatív aerob Olyan mikroorganizmus, mely képes oxigén hiányában képes az
energiatermelés biztosítása érdekében anyagcseréjét fermentációra változtatni.
Gram-negatív olyan baktérium, mely kristály ibolya színűvé változik a Gram-festési eljárás
eredményeként. A Gram-pozitív baktérium rózsaszín vagy vörös lesz a festés
eredményeként.
Liofilizált
Fagyasztva szárított, fagyasztott anyagok vákuummal történő dehidratációja által.
Tipikus felhasználási területe az anyagok szállítás során való állagmegóvása. A
liofilizált baktérium por formátumú.
Beoltott
Olyan folyékony tápoldat, melybe baktériumokat kevertek bele. Ellentéte a nem
beoltott vagy oltatlan
Bacto Casitone por a kazein hasnyálmirigy által megemésztett formája. Vízoldható fehér por
állagú. Nem tartalmaz baktériumokat.
Aerob
Agarlemez

A borítón: Kalcium karbonát kristályokba kapszulálódott Bacillus cereus baktériumtestek
pásztázó elektronmikroszkópos képe (saját felvétel).
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