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Rozdział 3. Chromatografia 

 Chromatografia jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod rozdziału 

mieszanin, wykorzystującą różną szybkość migracji składników mieszaniny  

w porowatym złożu (tzw. fazie stacjonarnej). Ta różna szybkość migracji cząsteczek 

poszczególnych substancji spowodowana jest ich zróżnicowanym powinowactwem do 

fazy stacjonarnej. Za wynalazcę chromatografii uważa się rosyjskiego naukowca, 

Michaiła Cwieta – pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Odkrycie jej datowane 

jest na 23 kwietnia 1903 roku [41]. Pierwszą rozdzielaną przy pomocy chromatografii 

mieszaniną były barwne substancje (barwniki pochodzące z liści roślin), stąd też 

technika ta wzięła swą nazwę (od greckiego chromos  czyli barwa).  

W wieku dwudziestym chromatografia była jedną z najprężniej rozwijających  

się technik analitycznych, a w chwili obecnej, większość procedur analitycznych 

zawiera na którymś z etapów rozdział chromatograficzny. Każdy układ 

chromatograficzny składa się z trzech podstawowych elementów: 

1. Fazy stacjonarnej - czynnika powodującego spowalnianie migracji 

poszczególnych składników mieszaniny w stosunku do szybkości migracji fazy 

ruchomej (retencję). To rodzaj użytej fazy stacjonarnej decyduje o mechanizmie 

separacji składników mieszaniny. Jeśli zróżnicowanie szybkości rozdzielanych 

substancji następuje na skutek różnej energii adsorpcji cząsteczek rozdzielanych 

składników mieszaniny na fazie stacjonarnej – taką fazę nazywamy adsorbentem. 

Do najpopularniejszych adsorbentów należą – żel krzemionkowy (amorficzny SiO2) 

i tlenek glinu (Al2O3). Jeśli powodem zróżnicowania migracji substancji w układzie 

chromatograficznym jest różna ich rozpuszczalność w fazie stacjonarnej, taką 

chromatografię nazywamy chromatografią podziałową, a do jej realizacji używa  

się faz stacjonarnych posiadających na powierzchni związane wielkocząsteczkowe 

substancje imitujące ciekłą warstwę na powierzchni matrycy (którą najczęściej jest 

żel krzemionkowy). Modyfikującymi substancjami mogą być łańcuchowe 

węglowodory alifatyczne o różnej zawartości węgla w cząsteczce, lub ich pochodne 

posiadające przy pierwszym atomie węgla specyficzne organiczne grupy funkcyjne 

(CN, NH2 DIOL). Powierzchniowo modyfikowane fazy stacjonarne mogą służyć  

do rozdziału określonych grup substancji – np. enancjoselektywne fazy 

stacjonarne. 

Komentarz [n1]: Cwiet,M.. Proc. 
Warsaw Soc. Nat. Sci., Biol. Sec.. vol.14 

(6)(1903) p. 20-39 
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Istnieją także specjalne fazy stacjonarne, których budowa ma symulować błonę 

komórkową (fazy IAM [42]- Immobilised Artificial Membrane). Należy  

w tym miejscu także wspomnieć o „całkowicie” ciekłych fazach stacjonarnych, 

w przypadku chromatografii micelarnej, w której rozdzielane substancje  

są „zamykane” wewnątrz miceli. Można powiedzieć, że faza stacjonarna 

(nazywana często fazą pseudostacjonarną) jest fazą w stanie ciekłym [43]. Fazą 

stacjonarną mogą być ciekłe kryształy naniesione na odpowiednią matrycę. W 

chromatografii wykorzystuje się także substancje pochodzenia naturalnego  

o rozwiniętej powierzchni takie jak celuloza czy chityna, na których mechanizm 

separacji składników nie jest jeszcze do końca poznany.  

2. Fazy ruchomej na skutek ruchu której zachodzi dynamiczna zmiana stężeń 

chromatografowanej substancji na jej styku z fazą stacjonarną, co umożliwia 

poruszanie się rozdzielanej mieszaniny wzdłuż złoża sorbentu Jako faz 

ruchomych używa się, w zależności od rodzaju metody gazu (wodór, hel bądź 

metan) lub różnego rodzaju cieczy będących najczęściej mieszaniną jednorodną 

dwóch lub więcej niepolarnych lub słabo polarnych rozpuszczalników 

organicznych w przypadku normalnego układu faz a w przypadku układu faz 

odwróconych roztworu buforowego (ewentualnie wody) i mieszającego się  

z nim rozpuszczalnika organicznego takiego jak metanol, acetonitryl czy 

tetrahydrofuran. 

3. Analitu czyli chromatografowanej mieszaniny, bądź pojedynczej substancji 

przechodzącej na przemian z fazy stacjonarnej do ruchomej (i na odwrót)  

na skutek wspomnianej wcześniej dynamicznej zmiany stężeń na granicy faz.  

W chwili obecnej istnieje bardzo niewiele mieszanin niemożliwych  

do rozdzielenia przy zastosowaniu dostępnych metod i technik 

chromatograficznych. Jakościowy zakres analityczny chromatografii pokrywa 

szerokie spektrum związków chemicznych od prostych jonów metali i niemetali 

do skomplikowanych związków chemicznych takich jak rozmaite agregaty 

białkowe pochodzenia zarówno naturalnego jak i wyprodukowane przez 

człowieka. 

Komentarz [n2]: E. Lázaro, C.Ràfols, 
M. Rosés Journal of Chromatography A 
vol.1081, (2) (2005), p 163-173 

Komentarz [n3]: M.J. Ruiz-Ángel, S. 

Carda-Broch, J.R. Torres-Lapasió, M.C. 
García-Álvarez-Coque Journal of 

Chromatograpju A vol. 1216(10)(2009) p. 

1798-1814 
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3.1. Procedura analityczna w chromatografii  

 Bez względu na to jakiej metody chromatograficznej użyjemy, każda procedura 

analityczna będzie zawierać w sobie trzy podstawowe etapy. Po wstępnym 

oczyszczeniu próbki z niepożądanych składników (tak zwanej matrycy)  

oraz zanieczyszczeń fizycznych (osadów pyłów itp. o średnicy większej niż promień 

kapilar międzyziarnowych) zostaje ona umieszczona na początku złoża fazy 

stacjonarnej. W zależności od stosowanej metody chromatograficznej, stanu skupienia 

analizowanej mieszaniny dozowanie próbki może nastąpić poprzez: 

 nastrzyknięcie do zaworu dozującego (HPLC),  

 dozowanie bezpośrednio na złoże sorbentu (TLC),  

 nastrzyknięcia do parownika (GC) gdzie próbka jest przeprowadzana do stanu 

gazowego i termostatowana do określonej temperatury a następnie za pomocą 

gazu nośnego kontaktowana ze złożem.  

Analit, przenoszony przez fazę ruchomą porusza się wzdłuż złoża sorbentu. Jego 

szybkość migracji (w stosunku do szybkości migracji fazy ruchomej) zależy  

od oddziaływań pomiędzy cząsteczkami badanej substancji, fazą stacjonarną i fazą 

ruchomą oraz od oddziaływan pomiędzy fazą stacjonarną i ruchomą (rys. 3.1.1). 

Oddziaływania te są charakterystyczne dla każdego ze składników rozdzielanej 

mieszaniny, co sprawia że ich prędkość migracji wzdłuż złoża sorbentu jest różna. 

 

 
Rys. 3.1.1. Trójkąt oddziaływań chromatograficznych. 
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Po rozdzieleniu, próbka wraz z fazą ruchomą trafia do detektora który przetwarzając 

sygnały chemiczne na elektryczne pozwala na odczyt oraz zapis wyników rozdziału  

w postaci analogowej bądź cyfrowej [44]. 

3.3. Podział metod chromatograficznych 

 Ponad sto lat dynamicznego rozwoju chromatografii doprowadziło do powstania 

wielu rodzajów tej metody oraz wyodrębnienia wielu technik chromatograficznych,  

co sprawiło, że można wprowadzić wiele kryteriów klasyfikacji poszczególnych metod 

chromatograficznych. Istnieją także takie techniki które spełniają jednocześnie warunek 

przydzielenia ich do kilku grup, co wpisuje się we współczesny trend łączenia ze sobą 

różnych technik analitycznych. 

Pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym kryterium podziału może być 

podział według wymienionych już wcześniej mechanizmów retencji. Wyróżnia się 

zatem chromatografię adsorpcyjną, podziałową, żelową i jonową (według IUPAC nie 

stosuje się już podziału na chromatografię jonowymienną oraz par jonowych).  

Drugim kryterium podziału metod chromatograficznych jest stan skupienia fazy 

ruchomej. Według tego kryterium rozróżnia się chromatografię gazową, cieczową oraz 

nadkrytyczną, w której fazą ruchomą jest gaz doprowadzony za pomocą odpowiedniej 

temperatury i ciśnienia do stanu ciekłego. Chromatografia, w której fazą ruchomą jest 

interny gaz, jest jedyną metodą chromatograficzną pozwalającą na rozdział składników 

występujących w gazowym stanie skupienia. Fakt ten jest jednocześnie zaletą jak  

i wadą chromatografii gazowej (GC). Zaletą, gdyż układy GC charakteryzują się dużą 

sprawnością i skutecznością oraz chromatografia gazowa jest jedyną metodą 

chromatograficzną pozwalającą na rozdział lotnych substancji, wadą, gdyż do złoża 

sorbentu próbka musi dotrzeć w postaci lotnej, co praktycznie uniemożliwia 

rozdzielanie za pomocą tej metody substancji stałych o wysokich temperaturach 

parowania, a także nietrwałych termicznie. Obecnie, najszerzej stosowaną techniką jest 

chromatografia cieczowa (LC – Liquid Chromatography). Jej przewagą nad dwiema 

pozostałymi technikami jest możliwość szerokiego doboru faz ruchomych, co pozwala 

na precyzyjne dostosowywanie oddziaływań fazy ruchomej z rozdzielaną mieszaniną  

i umożliwia rozdzielenie składników bardzo skomplikowanych mieszanin.  

Trzecie kryterium podziału metod chromatograficznych dotyczy sposobu 

rozdzielania mieszanin na fazie stacjonarnej. Gdy rozdzielana mieszanina znajduje  

się w całej objętości fazy ruchomej użytej do rozdziału i w takiej postaci zostaje 

Komentarz [n4]: http://matematicas.ude
a.edu.co/~carlopez/chromatography1/chrom
page13.html 
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zadozowana na złoże, rozdział mieszaniny zachodzi jedynie na czole fazy ruchomej  

w czasie jego zwilżania. Dlatego też nosi ona nazwę chromatografii czołowej.  

Gdy mieszanina nanoszona jest najpierw na początek złoża a następnie wymywana 

(eluowana) z niego za pomocą czystej fazy ruchomej mamy wtedy do czynienia  

z chromatografią elucyjną.  

Następnym kryterium klasyfikacji metod chromatograficznych jest sposób 

generowania przepływu fazy ruchomej przez złoże sorbentu. Gdy przepływ odbywa  

się samoistnie na skutek działania sił adhezji cieczy do sorbentu jest to chromatografia  

z przepływem swobodnym. W chwili obecnej szeroko stosowaną metodą tego typu jest 

chromatografia cienkowarstwowa zwana także planarną (TLC – Thin Layer 

Chromatography, PC – Planar (dawniej Paper) Chromatography).  

Drugą grupę metod wyodrębnioną według tego kryterium nazywamy technikami 

z przepływem wymuszonym. Czynniki wymuszające przepływ podzielić można  

na kilka grup. Pierwszą z nich stanowią metody związane z faktem, że faza ruchoma  

ma masę. Przykładem może być technika oznaczona w skórce jako RPC (Rotational 

Planar Chromatography) [47], gdzie przepływ jest generowany przez siły bezwładności 

fazy ruchomej poruszającej się od środka na zewnątrz wirującej płytki 

chromatograficznej. Inna metodą wymuszania przepływu jest ciśnieniowe przepychanie 

fazy ruchomej przez sorbent. Do tej grupy zaliczana jest szeroko rozumiana 

wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC – High Performance Liqid 

Chromatography) [48] oraz technika OPLC (OverPressured Layer Chromatography 

zwana także Optimum Performance Liquid Chromatography) [49]. Trzecim czynnikiem 

wymuszającym przepływ fazy ruchmej jest pole elektryczne i metody takie jak 

elektrochromatografia planarna (PEC – Planar ElectroChromatography) [50]  

i elektrochromatografia kapilarna (CEC – Capillar ElectroChromatography) [51]. 

Niewykluczone, że wraz z dalszymi badaniami przepływ generowany może być także 

innymi metodami. W chwili obecnej najpewniejszym kandydatem wydaje się być pole 

magnetyczne [52]. 

Jeszcze jednym kryterium podziału metod chromatograficznych może być skala 

procesu a zatem także i ilość jednorazowo rozdzielanej mieszaniny. Jeśli rozdziela  

się ilości substancji rzędu ułamków mikrograma – głównym czynnikiem 

ograniczającym w tym wypadku jest czułość i rodzaj używanego detektora, a metoda 

nosi nazwę chromatografii analitycznej. Proces prowadzony na większą skale, gdzie 

rozdzielone chromatograficznie składniki mieszaniny są dalej wykorzystywane, 

Komentarz [K5]: M.Mazurek Z. 
Witkiewicz „Chemia Analityczna” 

43(4)(1998) 529-546 

Komentarz [K6]: Y. Kazakevich,R. 
LoBrutto „HPLC for pharmaceutical 

scientists” John Wiley&Sons (2007) 

Komentarz [K7]: Wstawić książkę 
Sz.Niredy itd 

Komentarz [K8]: I. Malinowska 
„Wpływ pola elektrostatycznego na 

niektóre retencyjne i fizykochemiczne 
parametry w układach chromatografii 

planarnej” Wyd. UMCS Lublin 2001 

Komentarz [K9]: K. D. Bartle,P. Myers 
„Capillary electrochromatography” The 

Royal Society of Chemistry (2007) 

Komentarz [n10]: W. He, S. J. Lee, D. 
C. Jiles, D. H. Schmidt, M. D. Porter, R. 
Shinar J. Appl. Phys. 93(2003) p. 7459  
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najczęściej w kolejnym procesie technologicznym nazywa się chromatografią 

preparatywną.  

Kolejnym kryterium podziału metod chromatograficznych może być sposób 

upakowania złoża sorbentu. Tradycyjny podział pozwalał wyróżnić chromatografię 

kolumnową, w której sorbent upakowany jest wewnątrz kolumny chromatograficznej  

i chromatografię cienkowarstwową w której złoże ma postać cienkiej warstwy 

pokrywającej szklaną najczęściej płytkę.  

Obecnie, wraz z pojawieniem się takich technik jak elektrochromatografia 

kapilarna, gdzie fazą stacjonarną są ścianki kapilary bądź też, OPLC (OverPressured 

Layer Chromatography), a wraz z nią koncepcji płaskiej kolumny, podział ten ulega 

obecnie coraz bardziej zatarciu. Obydwie grupy metod istnieją niejako równolegle gdyż 

używane są do różnych celów. Zaletą chromatografii kolumnowej (cieczowej) są bardzo 

wysokie sprawności układów, a dzięki temu dużo niższe niż w przypadku TLC limity 

detekcji i oznaczalności, oraz szeroka gama możliwych do wykorzystania detektorów. 

Jej wadami są: wysokie ceny aparatury, duże zużycie fazy ruchomej co przekłada się  

na koszty użytkowania, oraz długi czas przygotowania aparatury do pracy i stosunkowo 

mała przepustowość analityczna. W niedoskonałości te wpisuje się z kolei doskonale 

chromatografia cienkowarstwowa, która dużo niższym kosztem pozwala 

przeanalizować w krótkim czasie dużą ilość próbek, przy znacznie niższych nakładach 

finansowych i niewiele niższej jakości wyników [53]. 

3.5. Podstawowe parametry chromatograficzne 

 Wykres, opisujący stężenie składników rozdzielonych chromatograficznie  

od czasu ich elucji z kolumny (bądź w przypadku funkcji odległości od startu i od mety 

w przypadku chromatografii cienkowarstwowej), nosi nazwę chromatogramu. Pierwszą 

informacją możliwą do uzyskania z chromatogramu są czasy retencji poszczególnych 

składników mieszaniny. Czas retencji pojedynczego piku jest równy czasowi pomiędzy 

zadozowaniem chromatografowanej substancji a czasem jaki upłynie do wykrycia 

najwyższego stężenia tego składnika na detektorze. Analogicznie można mówić w tym 

przypadku o objętości retencji czyli objętości fazy ruchomej niezbędnej  

do wyeluowania chromatografowanego związku do detektora, przy założeniu  

że przepływ fazy ruchomej odbywał się ze stałą prędkością objętościową. Standardowo 

dwie powyższe wielkości oznacza się odpowiednio jako tR i VR. Dla chromatografii 

cienkowarstwowej wielkość odpowiadająca czasowi lub objętości retencji nosi 

Komentarz [n11]: http://www.pg.gda.p
l/chem/Dydaktyka/Analityczna/GC/Cz_I_C

o_to_jest_chromatografia.pdf  

http://www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Analityczna/GC/Cz_I_Co_to_jest_chromatografia.pdf
http://www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Analityczna/GC/Cz_I_Co_to_jest_chromatografia.pdf
http://www.pg.gda.pl/chem/Dydaktyka/Analityczna/GC/Cz_I_Co_to_jest_chromatografia.pdf
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angielską nazwę retardation factor (polska nazwa, która brzmiałaby współczynnik 

opóźnienia nie jest używana w praktyce) i oznacza się ją jako RF. Odpowiada  

ona stosunkowi dystansu przebytego przez plamkę do dystansu pokonanego przez czoło 

fazy ruchomej chromatografowanej substancji, co przedstawia rys. 3.5.1 i wzór 3.5.1 

[59]. 

 

 

   
b

a
RF     (3.5.1) 

 

 

Rys. 3.5.1. Graficzna prezentacja sposobu obliczania wartości RF. 

 

Należy podkreślić, że niemożliwe jest przeliczanie bezpośrednie współczynników RF  

na czasy i objętości retencji i odwrotnie. 

Czas martwy tD to czas jaki substancja spędza poza kolumną, w objetości martwej 

(dozownik, kapilara łącząca dozownik z kolumną, kapilara łącząca celę detektora  

z kolumną i cela detektora). Analogicznie, objętością martwą VD nazywamy objętość fazy 

ruchomej przepływającej przez układ chromatograficzny w czasie martwym.  

  Zredukowaną objętością retencji VR’ i zredukowanym czasem retencji tR’ nazywa 

się objętość (bądź odpowiednio czas) retencji pomniejszoną o objętość martwą (czas 

martwy): 

     DRR VVV '     (3.5.2a) 

     DRR ttt '     (3.5.2b) 

Współczynnik retencji k, zwany także współczynnikiem pojemnościowym, opisuje 

stosunek ilości substancji na powierzchni fazy stacjonarnej do ilości substancji w fazie 

ruchomej: 
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*

*
   (3.5.3) 

gdzie: 

CS – stężenie chromatografowanej substancji w fazie stacjonarnej, 

VS – objętość fazy stacjonarnej, 

CM – stężenie chromatografowanego składnika w fazie ruchomej, 

VM – objętość fazy ruchomej, 

K – stała podziału substancji pomiędzy fazę ruchomą a stacjonarną. 

 

Komentarz [n12]: Joseph Sherma, 
Bernard Fried „Handbook of thin layer 
chromatography” 3-rd edition revised and 

expanded Marcel Dekker Inc. 2003 p 5-6 



Rozdział 3. Chromatografia  

 

 49 

Praktycznie, k jest to stosunek zredukowanej objętości retencji (zredukowanego 

czasu retencji) do objętości martwej układu (czasu martwego układu): 

     
D

R

D

R

t

t

V

V
k

''
     (3.5.4) 

W przypadku chromatografii cienkowarstwowej, analogiczną wartością do k jest 

wielość oznaczana jako RM  którą oblicza się w sposób przedstawiony na rys. 3.5.2 i we 

wzorze 3.5.5 [54]. 
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Rys. 3.5.2. Graficzna prezentacja sposobu obliczania wartości RM. 

 

Wartości RM otrzymane za pomocą chromatografii cienkowarstwowej powiązane  

są ze współczynnikiem retencji zależnością opisaną wzorem: 

     kRM log     (3.5.6) 

Wzajemne położenie dwóch pików na chromatogramie opisuje współczynnik 

rozdzielenia  opisany wzorem: 

     
1

2

k

k
     (3.5.7) 

gdzie indeksy 1 i 2 odnoszą się odpowiednio do piku eluowanego w krótszym  

i dłuższym czasie retencji.  

 Rozdzielenie dwóch pików w układzie chromatograficznym w sposób ilościowy 

opisuje wielkość zwana współczynnikiem separacji pików (RS). Jest to stosunek różnicy 

zredukowanych czasów retencji (a w przypadku TLC odległości pomiędzy plamkami) 

dwóch rozpatrywanych pików do sumy połowy szerokości tych pików: 
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     (3.5.9) 

gdzie: 

w1 – szerokość piku eluowanego o krótszym czasie retencji, 

w2 – szerokość piku eluowanego o dłuższym czasie retencji. 
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Zakładając że obydwa piki są symetryczne i odpowiadają swoim kształtem rozkładowi 

Gaussa, wzór opisujący dwa piki rozdzielone w 95% ma postać: 
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     (3.5.10) 

gdzie: 

 - odchylenie standardowe.  

 

Szczegółową zależność pomiędzy odchyleniem standardowym a procentem wysokości 

piku przedstawia rys.3.5.3 [61]. 

 

 

Rys. 3.5.3. Rozkład Gaussa – zależność szerokości piku od odległości od podstawy. 

 

Jak widać rozdzielenie rzędu 95% daje wartość RS = 1, co stanowi optimum w stosunku 

do czasu analizy (w TLC do dystansu rozwinięcia), gdyż przy pełnym rozdzieleniu (6) 

czas elucji obydwu pików byłby dwukrotnie dłuższy. 

Zależność wiążąca wielkości  i RS przedstawia wyrażenie: 
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          (3.5.11) 

gdzie: 

N2 – liczba półek teoretycznych obliczona dla później eluowanego składnika 

mieszaniny. 

 

 Liczba półek teoretycznych (N), jest to wielkość opisująca względne poszerzenie 

piku w kolumnie (na płytce) chromatograficznej. Dla symetrycznego piku 

gaussowskiego opisuje je wyrażenie:  

 

Komentarz [n13]: Robert Rosset, 
Hanna Kołodziejczyk „Współczesna 

chromatografia cieczowa ćwiczenia i 

zadania” Wydawnictwo naukowe PWN 
2001 p.20 
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a dla chromatografii cienkowarstwowej wyrażenie [59]: 
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N              (3.5.12a) 

gdzie: 

X – odległość plamki od startu 

w – szerokość plamki (standardowo przyjmuje się że widoczna część plamki  

ma szerokość 4). 

 

 

 Efektywna liczba półek teoretycznych (Nef) w odróżnieniu od zwykłej liczby 

półek, niesie ze sobą informację na temat rzeczywistej zdolności rozdzielczej układu. 

Podstawiając do równania 3.5.11 wyrażenie: 
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          (3.5.14) 

otrzymujemy: 

    efS NR 
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            (3.5.15) 

Analiza powyższego równania pozwala wysnuć wniosek, że gdy współczynnik 

rozdzielenia bliski jest jedności, duże zmiany liczby efektywnych półek teoretycznych 

powodują niewielkie zmiany wartości RS. Większe wartości  oznaczają znaczne 

skrócenie czasu potrzebnego do rozdziału w przypadku chromatografii kolumnowej  

i pozwalają znacznie skrócić dystans migracji fazy ruchomej w chromatografii 

cienkowarstwowej. Przykładowe obliczenia wartości współczynnika rozdzielenia pików 

na odległość 4 i 6  (odpowiednio RS = 1 i RS = 1,5 ) przedstawia tab. 3.5.1 [60]. 

 

Tab. 3.5.1 Liczba efektywnych półek teoretycznych potrzebna do rozdzielenia dwóch 

pików jako funkcja 



RS=1 RS=1,5 

 Nef  Ne
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Wysokość półki teoretycznej (H), która jest parametrem charakteryzującym 

sprawność układu chromatograficznego, jest stosunkiem  długości złoża sorbentu do 

liczby półek chromatograficznych. Dla kolumny obliczamy ją ze wzoru 3.5.16 [60]: 

     
N

L
H                 (3.5.16) 

gdzie: 

L – długość złoża sorbentu w kolumnie. 

 

Natomiast dla chromatografii cienkowarstwowej, po uwzględnieniu zależności 3.5.5 

 i 3.5.12a przedstawia się wzorem [59]: 
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