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9. AMALGÁMOK 

Az amalgám általánosságban a higanynak és egy vagy több fémnek az ötvözete. A fogászati 

amalgám készítése során higanyt keverünk össze egy előre gyártott ötvözet porított darabkáival. 

Az így nyert átmenetileg plasztikus anyag alkalmas arra, hogy a szuvasság eltávolítását követően 

a megfelelően kialakított üregbe helyezve, tömörítve fogtömést készítsünk, amely körülbelül 2 

óra elteltével megkeményedik. Az ötvözet fő összetevői az ezüst az ón és a réz, ezeken kívül 

cink, és palládium is található még kisebb mennyiségben. (1. és 2. ábrák) 

 

1. ábra:  Higany adagoló és amalgám ötvözet porát tartalmazó doboz 
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2. ábra: Amalgámkeverő dörzscsészében kimért higany cseppek és az ötvözet pora 

A leggyakrabban az őrlőfogakban alkalmazzuk, nagyobb szuvasságok, foganyag hiány mellett, 

sőt csonkfelépítésre is megbízhatóan alkalmazható. Hozzá kell tennünk, hogy manapság sokat 

gyarapodott azoknak az anyagoknak a köre, melyek ideálisabbak ezekre a feladatokra. Az első 

amalgámokat előre kimért higany és por összekeverésével állítottuk elő dörzscsészében. A 

modernebb amalgámok már a környezet és a személyzet védelmének érdekében, valamint a 

pontosabb adagolásért kapszulás kiszerelésben kaphatóak, és programozható amalgámkeverő 

gépek segítségével tökéletesen megkeverhetőek. ( 3., 4., 5., 6., 7., 8. ábrák) 
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3. ábra: Amalgámkeverő gép programozása 

 

4. ábra: Amalgámkeverő gép működés közben 
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5. ábra: Kibontott amalgám kapszula tartalma (ötvözet pora, higanyt tartalmazó zsák) 

 

6. ábra: Kibontott amalgámkapszula keverés után (kiürült higanyt tartalmazó zsákkal és a kész 

amalgámmal) 
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7. ábra: Dörzscsészében kevert amalgám 

 

8. ábra: Amalgám adagolópisztolyból kinyomott amalgám adag 

 

Az amalgám előnyös tulajdonságai a könnyű használat, jó kezelhetőség, nem túlzottan technika 

érzékeny a belőle készült tömés kivitelezése, kötés után ellenálló anyag, jól tartja a kialakított 

formát, jó a törési ellenállása, kedvező körülmények mellett jó az amalgámtömés széli záródása, 

hosszú az élettartama. 
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Előnytelen tulajdonságai a fogszövet színétől eltérő fémes szín, a korróziós hajlam (típusonként 

változhat) és galvanikus hatás, a tömés széle mentén könnyen törik, illetve nem segít a 

meggyengült foganyag stabilizálásában. Mindezek ellenére az amalgám sikeres, költséghatékony 

tömőanyagnak mondaható a fogászatban, bár ma már több olyan anyag is a fogorvos 

rendelkezésére áll, mely hasonlóan jó, sőt bizonyos tekintetben ideálisabb tulajdonságokkal bír 

az amalgámnál (nemesfémek, kerámiák és a kompozitok). 

9.1 Történeti áttekintés 

A fogászati amalgám első sikeres változatát 1900 körül alkották meg tudományos alapokon. 

Korábban számos sikertelennek mondható próbálkozás volt amalgám előállítására, de az előbb 

említett időszakban az úgy nevezett „kiegyensúlyozott formula” hozott sikert a fogtömések 

kivitelezésében. Nem volt ritka, hogy az ebben az időszakban készült amalgámtömések ideális 

esetben megérhették a 10-20 éves kort is. Voltak azonban hátrányos tulajdonságok, melyeket ki 

kellett küszöbölni; a tömés széleinek letöredezése, korróziós hajlam. A sikert 1962-ben a 

„Dispersalloy” néven forgalomba hozott tömőanyag hozta el, mely gömbölyű/szférikus ezüst-réz 

eutektikum részecskéket tartalmazott, a korábban alkalmazott esztergált részecskék/darabkák 

mellett 1:2 arányban. Az ezüst-réz fázisnak köszönhetően a hátrányos tulajdonságok javultak. Tíz 

évvel később az újabb amalgám formula (Tytin néven) került forgalomba, ahol az ötvözetben 

nagy mennyiségben megjelent az új fázis a Cu3Sn (epszilon) a Ag3Sn (gamma) fázis mellett. 

Mindkét új amalgám ötvözetében a korábbi 5% helyett magasabb 13% réz található. Ezért az 

ilyen amalgámokat magas réztartalmú amalgámoknak nevezzük. 

9.2 Az amalgám összetétele/összetevői 

Az amalgám ötvözetekre vonatkozó követelményeket az ANSI/ADA (American National 

Standards Institute/American Dental Association) 1. Specifikációja (ISO 24234) írja le. Ez a 

specifikáció a konkrét összetevők mennyiségére vonatkozóan megenged némi változatosságot, 

melyet az 1. táblázat mutat be.  
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1. táblázat Az amalgám ötvözetet alkotó összetevők és azok tömegszázalékos aránya, formai 

adottságok 

Ötvözet Részecske alakja Tömegszázalékos összetétel (m/m%) 

   Ag        Sn         Cu       Zn      In     Pd 

Alacsony Cu tartalmú irreguláris vagy szférikus 63-70 26-28 2-5 0-2 0 0 

Magas Cu tartalmú 

Reguláris  

  

Egykomponensű 

irreguláris  

szférikus 

irreguláris 

szférikus 

40-70 

40-65 

26-30 

0-30 

2-30 

20-40 

0-2 

0-1 

0 

0 

0 

0-1 

52-53 

52-53 

17-18 

17-18 

29-30 

29-30 

0 

0 

0 

0 

0.3 

0.3 

Egykomponensű szférikus 40-60 22-30 13-30 0 0-5 0-1 

 

Az amalgámban a cink (Zn) szerepe a gyártást és előállítást segíteni, általa könnyebb az 

ötvözetet önteni és később szétforgácsolni apróbb darabokra. A tömőanyag minőségére azonban 

kedvezőtlen hatást fejt ki.  A cinknek köszönhető az amalgám üregbe juttatásakor nyál és vér 

jelenlétében bekövetkező utólagos térfogat növekedés. Ennek a kiküszöbölésére cinkmentes 

ötvözetet is előállítanak, illetve az anyagot izolálással kell védeni a nyáltól, vértől a tömés 

kivitelezése során.  

9.3 Az amalgám ötvözet előállítása 

9.3.1 Az irreguláris formájú részecskék előállítása 

A megfelelő szerkezet kialakításához az ötvözet alkotó fémeket a gyártó összeolvasztja, formára 

önti, ezt követi az öntvény óvatos, lassú hűtése, mely szabályozza a megfelelő fázisok Ag3Sn (γ), 

Cu3 Sn (ε), Cu6 Sn5 (η’), és Ag4Sn (β) kialakulását. Az ötvözet a homogenizálás érdekében 

többször lassú hevítésen és hűtésen megy keresztül, majd kis darabokra forgácsolják, és apró 

golyókat tartalmazó forgató malmokban a megfelelő méretre őrlik.  Az ilyen amalgám por 60-

120 µm hosszúságú, 10-70 µm széles és 10-35 µm vastag részecskéket tartalmaz.  
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9.3.2 Szférikus/gömbölyded részecskék előállítása 

Ez esetben is előállítják elemeiből az ötvözetet, de itt nem készítenek öntvényt, hanem a 

folyékony olvadékot nagy nyomáson inert gáztérbe fecskendezik. Az olvadék cseppek a felületi 

feszültségnek köszönhetően gömbölyded formát vesznek fel. A részecskék átlagos átmérője 2-43 

µm között változhat.  

9.4 Ezüst-Ón fázisdiagram értelmezése 

Az amalgám ötvözet két legfontosabb összetevője az ezüst (Ag) és az ón (Sn), ennek 

megfelelően az ötvözetben a gyártás során előforduló fázisok megjelenésének körülményeit a 

fázisdiagram segítségével írhatjuk le. A diagram alapjánkiderül, hogy a tömés készítésekor 

higannyal reakcióba lépő fázis (gamma γ) képződéséhez átlagosan 27% ón tartalom szükséges és 

lassú hűtés 480
o
C-ra. Ez a fázis igen szűk sávú anyagösszetétel mellett képződik. Az ezüst 

tartalom ebben a szűk tartományban 73% körüli, az ón mennyisége változhat 26% és 30% között. 

Ha az ón mennyiségét lecsökkentjük az ezüst és az ón szilárd oldat formájában jelenik meg az 

ötvözetben béta (β) fázis. Az Ón mennyiségének változtatásakor tehát a kritikus tartomány alatt 

vagy felett az amalgám tulajdonságainak kedvezőtlen alakulásával kell számolnunk. Tehát a 

megfelelő gamma fázis nélkülözhetetlen a tömőanyag előállítása (higannyal való összekeverés) 

utáni kedvező kötési idő és a kötés során jelentkező térfogatváltozások minimalizálása kapcsán. 

Az ötvözet maradék százalékos mennyiségét a réz és a cink teszik ki. Magasabb réztartalmú 

amalgámokban egyéb fázisok is előfordulnak, mint Cu3 Sn epszilon (ε) fázis. 

9.5 Az amalgám kötési reakciója  

Ez a reakció nem azonos módon zajlik le alacsony és magas réztartalmú amalgámok esetén. Itt, 

mivel a jobb minőség érdekében a magas réztartalmú amalgámokat kell előnyben részesítenünk a 

mindennapi gyakorlatban, az ezeknél jellemző reakció leírásával részletesebben foglalkozunk.  

Az amalgamálódás alapfolyamatát alacsony réztartalmú amalgámok esetén az alábbi reakció 

mutatja.   

γ (Ag3 Sn) + Hg                           γ1  (Ag2 Hg3 ) + γ2 (Sn7-8 Hg) + el nem használt γ (Ag3 Sn) 

Magas réztartalom esetén az ötvözet egyéb fontos fázist is tartalmaz, mely részt vesz a 

reakcióban. Az alábbi reakciók a magas réztartalmú amalgámokra jellemzőek.  
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Az első az un. „admixed” típusú ötvözet jellemző reakciója: 

γ (Ag3 Sn) + Ag-Cu eutektikum+ Hg                    γ1  (Ag2 Hg3 ) +  η’ (Cu6 Sn5 )+ el nem            

reagált  γ (Ag3 Sn) + el nem reagált Ag-Cu eutektikum 

A második az un. egykomponensű ötvözetre jellemző reakció: 

[γ (Ag3 Sn) + ε (Cu3 Sn)]+ Hg                         γ1  (Ag2 Hg3 ) +  η’ (Cu6 Sn5 ) + el nem reagált [γ 

(Ag3 Sn) + ε (Cu3 Sn)] 

A két alábbi reakció abban mutat különbséget az alacsony réztartalmú amalgám reakciójától, 

hogy a magasabb réztartalmat a (Cu6Sn) ε fázis, eutektikum szolgáltatja/tartalmazza, melynek 

köszönhetően ezekben nem képződik (Sn 7-8 Hg) γ2 fázis, mely felelős az amalgám majdnem 

minden kedvezőtlen tulajdonságaiért, többek között a korrózióra való nagyobb hajlamért is.  

Az „admixed” típusú ötvözetben 1:2 arányban az irreguláris részecskékhez kevert szférikus Ag-

Cu eutektikummal szolgáltatnak további rezet (Cu) a reakció számára. A higanyban való 

oldódása az ezüstnek az ónnak és a réznek nem azonos. Azonos hőmérsékleten 1 mg réz, 10 mg 

ezüst, és 170 mg ón oldható fel higanyban. Ebből az következik, hogy főleg a gamma fázis (Ag3 

Sn) oldódik fel, és képez gamma 1  γ1 (Ag2 Hg3 ) fázist, a feloldott ón diffúzió révén az Ag-Cu 

eutektikum réz tartalmával reagál,  és formál (Cu6 Sn5 ) η’ éta fázist az eutektikum 

részecskéinek felszínén.  

Az egykomponensű ötvözetben a gyártó megoldotta, hogy az ötvözet részecskéinek azonos 

módon hasonló szerkezete legyen (nincs külön részecske, mely az ε fázist tartalmazná, hanem 

minden részecskén belül megtalálhatjuk a gamma γ és epszilon ε fázisokat). A szférikus 

részecskékben, γ fázisban finoman diszpergált ε fázist/szemcséket találunk. Az ilyen ötvözetben 

a higannyal való keverést kövezően a higany a részecskék felszínén reagál mindkét fázissal és 

gyűrűszerűen alkot γ1 és η’ fázisokat.  

9.6 Az amalgám fázisainak erőssége 

Ahhoz, hogy megértsük az amalgámtömésben keletkező repedések terjedésének folyamatát 

ismernünk kel a megkötött amalgámban lévő fázisok fizikai viselkedését. Az alacsony 

réztartalmú amalgámokban a legerősebb fázis a gamma, ezt követi a gamma 1, és végül a gamma 

2 fázisok. A megkötött amalgámban az el nem reagált részecskéket (kékkel jelölt területek) a 
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reakcióban keletkező γ1 és γ2 fázisok (szürke zóna) tartják össze. Ha szükséges mennyiségű 

higanyt alkalmazunk a keverés során, a mátrixot alkotó két fázis jól összetartja a részecskéket, a 

törésre (piros nyíllal jelölve) kevésbé lesz hajlamos a tömőanyag (9. ábra).  

 

 

9. ábra: Kellő mennyiségű higany mellett optimális a töréssel szemben védő hatású mátrix (γ1 és 

γ2 ) képződik 

 

Ha túl sok higanyt alkalmazunk, akkor az el nem reagált részecskék között nagyobb mennyiségű 

mátrix állomány képződik, és a szerkezet lazává válik, a repedés könnyen terjed a részecskék 

között (10. ábra).  
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10. ábra: Több higany alkalmazása mellett a mátrix mennyisége túl sok, az el nem reagált gamma 

fázis között szabadon terjedő repedés látható 

 

A magas réztartalmú amalgámokban a repedés terjedése főleg a γ1 fázisban és a réztartalmú 

részecskék körül lehetséges. 

9.7 Fizikai és Mechanikai tulajdonságok 

Mint azt már korábban leírtuk az amalgám ötvözetekre vonatkozó követelményeket az 

ANSI/ADA (American National Standards Institute/American Dental Association) 1. 

Specifikációja (ISO 24234) írta le. Ez a specifikáció a fizikai paraméterekkel kapcsolatos 

elvárásokról, minimum követelményekről is rendelkezik, és ez által biztosítja a piacon 

forgalomba hozott amalgámok elfogadható minőségét is. E szerint a megengedhető 

legminimálisabb nyomási szilárdság értéke 80 MPa 1 órával a tömés elkészítést követően, és 

300MPa 24 órával a kötést követően. A nem elasztikus deformáció mértéke (creep) 1 V/V% 

lehet,  továbbá az összes térfogat változás a tömés kivitelezés után eltelt 5 perc és 24 óra közötti 

intervallumban a -15 - +20 μm/cm tartományban kell, hogy maradjon. 

A keverés során szükséges higany mennyisége a részecskék típusától függően változhat. Az 

irreguláris részecskék fajlagos felülete nagyobb ezért az ilyen amalgámokhoz több higanyt kell 

keverni, ami kedvezőtlenebb fizikai paramétereket eredményez.  

Az amalgámtömés nyomási szilárdsága igen fontos tulajdonság. Általában azt lehet mondani, 

hogy a megkötött amalgám, nyomó erőkkel szemben sokkal ellenállóbb, mint hajlító, vagy nyíró 

erőkkel szemben. Ehhez a tulajdonságához kell a használatát is igazítanunk, az üregalakításkor 

speciális preparálási technikát kell alkalmazni. Ha hirtelen nagy és kedvezőtlen irányú feszültség 

éri a tömést, az anyag nem hajlik, és nem deformálódik, hanem törik. Az amalgám tömés 

rugalmassági modulusa 40-60 GPa értékek között változhat.  

A „kúszás” vagy angol terminológiával „creep” egy idő függvényében bekövetkező nem 

rugalmas deformáció, mely a tömés olvadáspontjához közeli hőmérsékleten zajlik, ami közel áll 

a szájhőmérséklethez. A folyamat a γ2 fázishoz kapcsolt jelenségként írható le. Terhelés hatására 

a gyengébb γ2 fázisban a γ1 fázis elmozdul/úszik, aminek eredményeként a tömés képes az 
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üregben alakját megváltoztatni, az üreg széle mentén abból kidudorodni. Ennek következtében az 

elálló tömésszélek később letöredeznek, és könnyedén kialakulhat másodlagos szuvasság a tömés 

határai mentén. (11. ábra)  

 

 

11. ábra: Több, a széle mentén inkomplett amalgám és kompozit tömés. Az amalgám tömés 

szélén töredezésre utaló kontúr 

9.8 Az amalgámtömés térfogatváltozásai 

A frissen elkészített tömés első térfogatváltozása zsugorodás, amely az ötvözet megfelelő 

részecskéinek higanyban való oldódásával függ össze. Később a reakció folyamán az 

intermetallid képződés fázisában megfigyelhető bizonyos mértékű expanzió/térfogat növekedés. 

A cink tartalmú ötvözetekben már korábban említettük a tömés kivitelezése során bekövetkező 

nyállal, vérrel történő szennyeződés hatására bekövetkező expanziót, bár izolálással (a terület 

nyáltól, vértől való elrekesztésével) ez utóbbi térfogatváltozás ellen a fogorvos védekezhet. A 

korróziónak is lehet térfogatnövelő hatása alacsony réztartalmú amalgámokban. 
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9.9 Az amalgám korróziója 

Elektrokémiai vizsgálatok bizonyították, hogy alacsony réztartalmú amalgámokban a γ2 fázis a 

leghajlamosabb a korrózióra. A magas réztartalmú ötvözetekben, mivel a γ2 fázis hiányzik, a 

vizsgálatok szerint, az éta η’ fázis felelős leginkább a korrózióért. Az alacsony réztartalmú 

amalgámban a gamma 2 fázis egy, az egész tömőanyagot behálózó mátrixnak a része, ezért a 

korrózió következményei a tömés teljes terjedelmében jelentkeznek, míg a magas réztartalmú 

amalgámokban az éta fázis nem mátrixalkotó így nem érvényesül annyira a korrózió hatása az 

egész tömőanyagban. Az alacsony réz tartalmú amalgámokban jellemző korróziós reakció az 

alábbiak szerint játszódik le egyszerűsített formában: 

Sn7-8Hg + 1/2 O2 + H2O + Cl                              Sn4(OH)6Cl 2 + Hg 

A reakció eredményeként termelődő higany újra reagál az el nem reagált gamma fázissal és újabb 

mennyiségű gamma 1 és gamma 2 fázis képződik, melynek utólagos térfogat növekedés lesz az 

eredménye, az un. merkuroszkópos expanzió. 

A magas réztartalmú amalgámokban lezajló reakció: 

Cu6Sn5 + ½ O2 + H2O + Cl
- 
               CuCl2 • 3Cu(OH)2 + SnO 

Egyéb korróziós melléktermékeket is kimutattak páciensek szájából eltávolított régebbi 

amalgámtömésekben, mint pl. CuCl, CuSCN vagy AgSCN.  Foszfát tartalmánál fogva a nyálnak 

van némi korróziót gátló hatása. A korróziót gyakran a felület feketés elszíneződése kíséri, ami a 

gamma vagy az éta fázisokhoz köthető. (12. ábra) 
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12. ábra: Az első premolárisban és a második molárisban korrodált amalgám tömések 

 

9.10 Amalgám toxicitás, környezet és foglalkozás egészségügyi kérdések. 

A fogászati amalgámmal dolgozni nem veszélytelen tevékenység. A rendelő személyzete a 

páciens és a környezet egyaránt kitett a rövid és hosszabb távú kellemetlen hatásoknak a 

tömőanyag alkalmazása, és a feldolgozása során.  

Sajnos a higany neuro- és vesetoxikus, de káros mind a légzőrendszerre, a szív és érrendszerre, 

továbbá az emésztőrendszerre, valamint a reproduktív szervekre. Az egyének érzékenysége a 

higannyal szemben változó lehet, de különösen az újszülöttek és a kisgyermekek 

veszélyeztetettek. A környezeti higany elsősorban nedves miliőben a tengerek és óceánok 

élővilágában halmozódik fel, és az élelmiszereinkben is megjelenik, gyakran egyik legtoxikusabb 

metil-higany formájában.  Az átlagemberek higany terheléséhez a környezetünk higanytartalma 

és a szuvas fogak ellátása során készített amalgámtömés is hozzájárul. A tömésekből 

felszabaduló higany elvándorol a fog szöveteibe, a fogbélbe, a parodontális szövetekbe, de 
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legfőképp az ínybe, és azokban fel is halmozódik, ott esetenként látható szürkés elszíneződést 

okoz, melyet amalgám tetoválásnak is neveznek. A beágyazódott amalgám darabkák progresszív 

degradációjáért a fagociták a felelősek. Az amalgámdarabkák által kiváltott immunológiai 

reakciók a darabka méretétől és összetételétől függenek. A réz és a cink hamar eltűnik az 

amalgám okozta elszíneződésekből, a higany és az ón hosszasan ott marad a szövetekben. A 

lassan távozó higany először a véráramba jut, de a vesékben felhalmozódik. A magasabb higany 

expozíció tünetei lehetnek: köhögés, a testhőmérséklet emelkedése, bőrviszketés, végtagremegés, 

nehézségek az izomkoordinációban, vese problémák, és a memória zavarai. Kialakulhat allergia 

az amalgámra, melynek a viszketés, a csalánkiütés, szájszáradás, szájégés lehetnek a tünetei. A 

szájflórában megtalálható bizonyos baktériumok (coccusok) képesek metil-higany előállítására, 

mely diszulfid hidak segítségével kötődni képes a sejtmemránhoz, és képes speciális 

transzportfolyamatok blokkolására. A terhes anyáknál a magzat placentán keresztüli higany 

expoziciója állatkísérletekben bizonyított. A higany a magzat központi idegrendszerében 

akkumulálódik. Beszámoltak az embrió növekedésének elmaradásáról, szubkután ödémáról, 

exenkefaloszról, anoftalmiáról és terratogén hatásokról (nyúlajak, farkastorok, bordafúzió, 

szindaktilia) valamint vetélésről is. Ezek alapján nem ajánlott a terhesség folyamán 

amalgámtömés készítése és cseréje.  

A higanyártalomnak leginkább a fogászati rendelő személyzete van, volt kitéve. Ellentmondásos 

vizsgálatokban számoltak be a fogászati személyzet idegrendszeri és reproduktív szerveket érintő 

fokozottabb veszélyeztetettségéről. A vizelet higanytartalmának kimutatása az egyik 

legalkalmasabb vizsgálat a hosszú távú expozíció kimutatására. Egy 2004-es statisztikai adat 

alapján az Amerikai Egyesült Államokban a fogászati személyzet vizeletvizsgálata drasztikus 

változást mutatott higany tekintetében 1968. (40 µg/l) és 1995. (5 µg/l) között. A drasztikus 

változás több okra is visszavezethető: a sikeres prevencióra (csökkent a káriesz gyakorisága), 

egyéb alternatív tömőanyagok megjelenésére a káriesz kezlésében, és a tudatosabb higany 

expozícióval szembeni magatartásra a személyzet részéről.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a higany természetesen is jelen van a környezetünkben, különösen 

ott, ahol korábban jelentős vulkáni aktivitást tapasztalhattunk. Természetes módon a talaj 

eróziójával az ásványi depozitumokból, vulkáni tevékenység mellett és gejzírekből szabadul fel 

higany. Vannak kifejezetten higany bányászatával foglalkozó térségek, államok, mint Algéria, 

Spanyolország, Kirgizisztán, Kína, Mexikó és Peru, ahol az ipari tevékenység is forrása a 
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környezetbe kerülő higanynak. Ezekben az országokban elsősorban a kohászati tevékenység, 

valamint az átgondolatlan hulladékkezelés felelős a környezetszennyezésért. A környezet higany 

terheléséhez a fogászat is hozzájárul. Az új amalgámtömés készítése és régi amalgámtömések 

cseréje során keletkező felesleg, az amalgámmal tömött fogak eltávolítása, és bármilyen 

hihetetlennek is tűnik az elhalálozott személyek hamvasztása is hozzájárulhat a környezetünk 

higany tartalmának növeléséhez.  Egy ezzel kapcsolatos skandináv felmérés alapján, évente 170 

kg higany távozik a környezetbe 41 000 holttest elhamvasztása után.  

A fentiek alapján a fogászati tevékenységünk során nagy figyelmet kell fordítanunk az amalgám 

hulladék kezelésére, biztonságos tárolására és megsemmisítésére, és a saját magunk védelmére. 
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