
ZJAWISKA F IZYCZNE  A  CHEMICZNE

Zacząć trzeba od tego, że wszelkie podziały – w tym także podział na chemię i fizykę – to ludz-
kie wymysły i wszystkie są dość sztuczne. Otaczająca nas przyroda nie daje się dzielić równo na 
różne przedmioty nauczania - stanowi całość i tak trzeba do niej podchodzić. Natomiast te podziały 
wiedzy, z którymi spotykamy się w postaci różnych przedmiotów szkolnych, mają na celu  ułatwie-
nie ogarnięcia całości wiedzy (i tylko tak należy je traktować). Bez tych podziałów przeciętny czło-
wiek  szybko  pogubiłby  się  i nie  byłby  w  stanie  „skonsumować”  wiedzy  wytworzonej  przez 
uczonych.

Zarówno fizyka, jak i chemia zajmują się właściwościami i przemianami otaczającej nas materii. 
Rozróżnienie między nimi polega na tym, że fizyka zajmuje się wszelkimi zjawiskami material-
nymi, podczas których nie następują zmiany w budowie cząsteczek.  Rzucenie kawałkiem węgla, 
rozbicie  go  na  mniejsze  kawałki,  utopienie  w  wodzie,  ogrzanie  do  wyższej  temperatury  –  to 
wszystko są zjawiska fizyczne,  bowiem w czasie ich przebiegu atomy węgla nie uległy żadnej 
zmianie. Jeżeli jednak kawałek węgla spalimy, czyli przeprowadzimy reakcje spalania (łączenia się 
z tlenem z powietrza) to w wyniku tej przemiany otrzymamy coś zupełnie nowego – ditlenek węgla, 
cząsteczki, w których atom węgla połączył się wiązaniami chemicznymi z dwoma atomami tlenu.

O przemianie fizycznej (zjawisku fizycznym) mówimy wówczas, gdy przed i po procesie materia jest iden-
tyczna co do ilości i sposobu połączenia między sobą atomów wchodzących w jej skład. Takimi zjawiskami  
zajmuje się fizyka (zjawiska elektryczne, magnetyczne, optyczne, mechanika - czyli opis ruchu materii itp.)

Jeżeli w trakcie procesu zmienia się sposób połączenia atomów między sobą, powstają nowe cząsteczki  
(np. z węgla i tlenu powstaje cząsteczka ditlenku węgla) to takie zjawiska zaliczamy do reakcji chemicznych 
i one stanowią istotę chemii.

Jeżeli kawałek kredy do tablicy będziemy rozkruszać na coraz mniejsze kawałeczki, to każdy 
taki kawałeczek będzie miał ten sam skład i właściwości co cała kreda przed rozkruszeniem. Dys-
ponując odpowiednimi urządzeniami do rozdrabniania i odpowiednim mikroskopem do obserwacji 
naszych coraz mniejszych cząstek kredy, zauważymy w pewnym momencie, że po osiągnięciu pew-
nego rozmiaru naszych cząstek, dalsze mechaniczne rozdrabnianie jest niemożliwe. 

Wniosek: Kreda zbudowana jest z mikroskopijnych cząstek, dość słabo ze sobą powiązanych w większe  
kawałki (nieciągłość materii). Istnieją jednak odpowiednio małe cząstki, które nie dają się już dalej dzielić  
na mniejsze w sposób mechaniczny (fizyczny).

Dysponując odpowiednimi metodami (których na razie nie będziemy bliżej opisywać) przekona-
libyśmy się, że każda taka niepodzielna cząstka kredy składa się z kilku mniejszych elementów, 
a skład i sposób połączenia tych elementów jest w każdej cząstce taki sam. Te elementy, z których 
składa  się  taka,  niepodzielna  mechanicznymi  metodami  cząstka,  to  atomy,  a samą  cząstkę  nie 
dającą się dalej  rozdrobnić przez ucieranie czy mielenie,  nazywamy  cząsteczką bądź  molekułą. 
Połączenia między atomami w cząsteczce przypominają swym charakterem sprężynki i rozbicie 
molekuły na atomy w sposób mechaniczny można przyrównać do skazanej z góry na niepowodze-
nie próby rozbicia gumowej kulki za pomocą gumowego młotka.

Gdybyśmy się bliżej przyjrzeli  cząsteczkom naszej  kredy,  stwierdzilibyśmy,  że każda zbudo-
wana jest z jednego atomu wapnia, jednego atomu węgla i trzech atomów tlenu. Oznaczając atomy 
wapnia symbolem  Ca, atomy węgla symbolem  C a atomy tlenu symbolem  O, skład naszej czą-
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steczki schematycznie możemy ująć zapisem CaCO3. Dolny indeks 3 przy symbolu tlenu oznacza 
3 atomy w cząsteczce (indeksy 1 przy pozostałych atomach opuszczamy, by nie zaciemniać zapisu - 
taka obowiązuje nas światowa umowa). Taki umowny zapis składu cząsteczki nazywamy wzorem 
sumarycznym. Schemat budowy tej cząsteczki przedstawia wzór, zwany strukturalnym:

Wzór strukturalny uwzględnia skład i sposób powiązania atomów w molekule (choć czasami nie 
całkiem wiernie), nie oddaje jednak przestrzennej struktury cząsteczki - bo narysować trójwymia-
rową, przestrzenną strukturę na płaszczyźnie kartki to nie proste zadanie. Istnieją programy kompu-
terowe,  które  dość  wiernie  oddają  zarówno  przestrzenną  strukturę  cząsteczki,  jak  i proporcje 
poszczególnych atomów.

Ca       O                      C

CaCO3

Istnieją rożne sposoby przekazywania informacji o budowie cząsteczki za pomocą wzorów zawiera-
jących umowne symbole i będą one jednym z elementów wiedzy przekazywanej na lekcjach che-
mii.  Takim umownym symbolem,  przekazującym informację  o  innym od  pozostałych  sposobie 
połączenia jednego z atomów tlenu z węglem w podanym wyżej wzorze jest symbol tzw. podwój-
nego wiązania: 

Bliższe badania nad atomami wykazały, że również one są tworami złożonymi, zbudowanymi głów-
nie z trzech elementów:

• protonów - elementów obdarzonych elementarnym ładunkiem elektrycznym dodatnim;

• neutronów - elementów identycznych jak protony, ale pozbawionych ładunku elektrycznego;

• elektronów - elementów około 2 000 razy mniejszych niż protony czy neutrony i obdarzonych 
elementarnym ładunkiem ujemnym.
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Wszystkie protony i neutrony zgromadzone są w centrum atomu i tworzą jądro atomowe (stąd okre-
śla się je zbiorczo terminem nukleony, od łacińskiej nazwy jądra - nucleus), zaś elektrony rozmiesz-
czone są wokół jądra, w dość dużych odległościach od niego i są one w ciągłym ruchu. 
Atomy mające  w jądrze  tyle  samo protonów mają  identyczne  właściwości  chemiczne,  a  zbiór 
wszystkich atomów o danej liczbie protonów w jądrze nazywamy  pierwiastkiem. Najprostszym 
pierwiastkiem jest wodór, zawierający jeden proton w jądrze, zaś pierwiastkiem naturalnym o naj-
większej ilości protonów w jądrze jest uran, zawierający 92 protony. Poszczególne pierwiastki ozna-
czamy  jedno  lub  dwuliterowymi  symbolami,  biorącymi  się  zazwyczaj  z  łacińskich  nazw  tych 
pierwiastków. Nazwy pierwiastkom nadawali zaś zazwyczaj ich odkrywcy, często nawiązując do 
okoliczności odkrycia.

W obojętnym elektrycznie atomie, dookoła jądra atomowego rozmieszczonych jest tyle elektro-
nów, ile protonów zawartych jest w jądrze. Ich sumaryczny ładunek ujemny równoważy dodatni 
ładunek jądra.

Oprócz protonów w jądrze znajdują się także neutrony. Ich liczba w pierwiastkach o liczbie pro-
tonów do 20 jest bliska liczbie protonów w jądrze, później jest ich nawet półtora razy więcej niż 
protonów (w uranie jest to stosunek 92:146 czyli 1:1,6). Dla danego pierwiastka liczba neutronów 
w jądrze może być różna. W zasadzie nie wpływa to na właściwości chemiczne danego atomu, dla-
tego atomy o różnych ilościach neutronów w jądrze, ale o tej samej ilości protonów, należą do tego 
samego pierwiastka. Nazywamy je izotopami. Tak więc symbol pierwiastka określa wszystkie izo-
topy (wszystkie atomy o tej samej ilości protonów) a w przypadku gdy chcemy podkreślić, że cho-
dzi nam o konkretny, ściśle określony izotop, podajemy przy symbolu pierwiastka wartość sumy 
ilości protonów i neutronów w jądrze, jako indeks lewy, górny, np.:

3H - izotop wodoru zawierający 1 proton (jak wszystkie atomy wodoru) i 2 neutrony (3-1=2);
13C - izotop węgla o 13 nukleonach (6 protonów i 7 neutronów);
14C - izotop węgla o 14 nukleonach (6 protonów i 8 neutronów), promieniotwórczy.

Ponieważ masa elektronów w atomie jest parę tysięcy razy mniejsza niż masa nukleonów stano-
wiących jądro atomu, praktycznie masa atomu jest równa masie jądra, czyli sumie mas protonów 
i neutronów. Stąd ten indeks określający izotop nazywamy liczbą masową.
Ilość protonów w jądrze, określającą jednoznacznie pierwiastek, nazywamy liczbą atomową i cza-
sem, dla jednoznaczności zapisu, podajemy jako indeks lewy, dolny np.:  3

1T - tryt, izotop wodoru 

zawierający dwa neutrony, tożsamy z zapisem: 3H czy nawet 31Q lub 31X.

Zjawiska, w czasie których nie zmienia się skład pierwiastkowy ani rodzaje połączeń w obrębie 
cząsteczek tworzących substancję, nazywamy zjawiskami fizycznymi (rozdrabnianie kredy, topienie 
stearyny, zamarzanie wody itp.).  O zjawiskach (reakcjach)  chemicznych mówimy wówczas, gdy 
w wyniku tego zjawiska powstaną nowe cząsteczki, gdy w trakcie zjawiska dojdzie do zerwania jed-
nych wiązań i powstania innych. Na przykład wrzucenie kawałka naszej badanej kredy do cieczy 
zwanej kwasem solnym, a zawierającej chlorowodór HCl, spowoduje przemianę,  którą  schema-
tycznie możemy zapisać:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2
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W jej wyniku powstały nowe produkty, całkowicie różne od wyjściowych substancji, a taka prze-
miana może zajść tylko poprzez zerwanie wiązań Ca-O i C-O i powstanie wiązań Ca-Cl i H-O.
Do przemiany chemicznej doprowadzi również prażenie kredy (mocne ogrzewanie), bowiem pod 
wpływem wysokiej temperatury nastąpi proces, który można opisać równaniem:

CaCO3 = CaO + CO2

W tym przypadku nastąpiło „rozerwanie” cząsteczki, pęknięcie jednego wiązania Ca-O i jednego 
wiązania C-O:

W tym momencie pojawia się pytanie: jaka jest istota wiązań chemicznych, że nie potrafiliśmy ich 
zerwać żadnym mechanicznym sposobem, a bez trudu popękały one pod wpływem HCl czy niezbyt 
wysokiej  temperatury?  Zrozumienie charakteru wiązań chemicznych jest  podstawą zrozumienia 
chemii. Jeśli będziemy umieć poradzić sobie z tym problemem, inne problemy w chemii praktycz-
nie znikną.

Żeby w miarę przejrzyście wyjaśnić sprawę wiązań, wcześniej musimy odwołać się do podsta-
wowego prawa natury, które mówi, że materia dąży samorzutnie do osiągnięcia najniższej możli-
wej  w danych  warunkach energii i  największego rozproszenia.  Efekty  działania  tego  prawa 
znamy z codziennych doświadczeń: herbata zawsze stygnie (oddaje energię na sposób ciepła do oto-
czenia), ale nigdy poniżej temperatury pomieszczenia, w którym się znajduje; mokra szmatka po 
pewnym czasie wysycha - cząsteczki wody w niej zgromadzone rozpraszają się po całym pomiesz-
czeniu, ale tylko do momentu, gdy ilość cząsteczek wody w szmatce i w pomieszczeniu będzie 
w równowadze; wchodząc zimą na górkę z sankami wykonujemy pracę, czyli zwiększamy swoją 
energię (jako obiektu materialnego), z górki zjeżdżamy na sankach samorzutnie, bowiem tym spo-
sobem obniżamy swoja energię (jako obiektu materialnego), itp., itd.

Żeby nie było nieporozumień, chwilkę poświęćmy samemu pojęciu energii. W potocznym zna-
czeniu ten termin nie zawsze oznacza to samo, co w fizyce i chemii. Wchodząc pod górkę, nasza 
energia w potocznym znaczeniu maleje, mamy coraz mniej siły, jesteśmy zmęczeni. Potocznie rozu-
miemy przez naszą energię chęć i możliwość wykonania pracy przez nasz organizm, nasze mięśnie.  
Tak rozumiana energia maleje w trakcie wykonywania przez nas (nasze mięśnie) pracy. Ale jeżeli na 
tę sama górkę zostaniemy wwiezieni, to nasza energia (ta, rozumiana potocznie) będzie wciąż tak 
samo duża jak na dole. Dla fizyka, dla którego jesteśmy obiektem materialnym o masie m, wejście 
na górkę jest przemieszczeniem o wysokość  h, a dodatkowa energia, którą zyskaliśmy w efekcie 
tego przemieszczenia,  ma wartość  m·g·h,  gdzie  g oznacza przyspieszenie ziemskie (grawitacja). 
I nieważne,  czy na tej  górce znaleźliśmy się,  mozolnie  skrobiąc się  po zaśnieżonym stoku, czy 
zostaliśmy tam wwiezieni czy też wylądowaliśmy na spadochronie, nasz zysk energetyczny wynosi 
tyle samo w stosunku do naszej sytuacji u podnóża tej górki. Pokonując górkę siłą naszych mięśni, 
dzięki  reakcjom chemicznym w naszym organizmie,  energię  „zgromadzoną”  w wiązaniach  che-
micznych „zamieniliśmy” na wzrost energii potencjalnej naszego ciała, jako obiektu materialnego. 

Ca

O

O

C O
O C O

Ca O

temperatura
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Jeśli zostaliśmy wwiezieni na górkę, ten wzrost energii potencjalnej nastąpił przez przekazanie nam 
części energii wyciągu. W obu przypadkach zyskaliśmy tyle samo energii potencjalnej, ale jej źródła 
były inne.

Mówiąc w chemii o energii, będziemy mieli zawsze na myśli zdolność do wykonania pracy oma-
wianego obiektu. I choć czasem opis zjawiska będzie brzmiał tak, jakby energia była czymś mate-
rialnym, pamiętajmy, że to tylko pojęcie określające możliwość wykonania pracy.
I  jeszcze  jedna ważna,  choć  pewnie  już znana wam prawda:  ani  materia  ani  energia  nie  może 
„powstać” ani „zniknąć”. Jeśli mamy układ zamknięty, to suma zarówno energii jak i materii jest 

w nim stała. Wchodząc na górkę, zyskaliśmy pewną energię  ∆E i dokładnie tyle samo stracimy, 
zjeżdżając z tej górki na sankach. A gdzie się podziała ta stracona przez nas przy zjeździe energia? 
Została zamieniona na wykonaną pracę - ubicie śniegu pod płozami, pokonanie oporu powietrza, 
pokonanie tarcia płóz o śnieg itp., została rozproszona. 

Przenosząc te podstawowe prawa rządzące energią na interesujący nas grunt przemian chemicz-

nych, pamiętajmy: jeśli do rozerwania wiązania chemicznego A-X potrzeba zużyć  ∆E energii, to 

powstanie związku A-X w reakcji A + X = A-X spowoduje „wyzwolenie” dokładnie  ∆E energii. 

Ta „wyzwolona” energia ∆Ε była po części „ukryta” w atomie A a po części w atomie X. Po połą-
czeniu ich w cząsteczkę i powstaniu wiązania A-X, jako „zbędna” atomom, została „uwolniona” do 
otoczenia, powodując na przykład podwyższenie temperatury lub emisje światła.

Warto w tym miejscu uporządkować naszą wiedzę na temat przynajmniej trzech podstawowych pojęć, związanych  
z energią: pojęcia masy, siły i pracy. Jest to tym ważniejsze, że pojęcia te mają nieco inny odcień znaczeniowy w  potocz-

nej mowie a inny w ściśle zdefiniowanej fizyce. Co zatem należy rozumieć pod pojęciami: siła, masa, praca ?

Siła - jest to trudne do prostego zdefiniowania pojęcie, określające oddziaływanie między dwoma ciałami. Znaczenie  

pojęcia siły F określa pierwsza zasada dynamiki Newtona, która mówi, że jeśli ciało jest nieruchome lub porusza się po  
linii prostej ze stałą prędkością, to na ciało to nie działa żadna siła (lub kilka sił, które się na wzajem znoszą, dając  

wypadkową wartość zero). Siła działająca na ciało powoduje albo przyspieszenie (opóźnienie) jego ruchu albo zmianę  
kierunku ruchu. Zauważmy, że oddziaływanie siły może być „bezpośrednie”, mechaniczne (pchanie, ciągnięcie) lub  

„bezstykowe”, działanie polem (odpychanie bądź przyciąganie magnesów, ładunków elektrycznych czy siła grawitacji).  
W chemii szczególnie istotne jest oddziaływanie poprzez pola - głównie elektromagnetyczne. Tak więc trudno określić  

w prosty sposób co to jest siła, natomiast potrafimy opisać i obliczyć skutki działania siły. Trzeba pamiętać, że siła jest  
wektorem, tzn. że dla jej określenia należy brać po uwagę nie tylko jej wielkość liczbową (skalarną) ale także kierunek  

działania. Kilka sił działających na ciało, po zsumowaniu wektorowym może dać wynik wypadkowy zero. Tak więc dzia-
łanie nawet kilku sił na ciało może powodować taki efekt, jakby nie działała żadna siła!

Drugie bardzo ważne i równie trudne do zdefiniowania pojęcie to  masa. Mówimy, że jest atrybutem materii, czyli  
cechą nierozerwalnie z materią związaną. Pośrednio definiujemy ją tak: jeśli na pewne ciało działa siła o wielkości F 

i działanie tej siły powoduje przyspieszenie (wzrost prędkości poruszania się ciała) o wartości a, to owo ciało ma masę  
m:

F = m·a

Z masą związany jest ciężar, a więc wartość wynikła z pomnożenia masy przez przyspieszenie ziemskie (na Ziemi) lub  

ogólnie grawitacyjne. Ciało o tej samej masie na Księżycu ma ciężar około 6 razy mniejszy niż na Ziemi (bo grawitacja  
na Księżycu jest sześciokrotnie mniejsza). Ciężar jest siłą działającą na dana masę w polu grawitacyjnym. Tak więc 

masa danego obiektu jest niezmienna, ciężar zaś zależy od sytuacji (wielkości przyspieszenia) i nie należy mylić tych  
dwóch pojęć (a w codziennym życiu zdarza się to dość często).
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Pracę i energię można uznać za pojęcia w przybliżeniu tożsame. Energia danego układu jest to możliwość wykonania 

pracy przez ten układ. Pracę jednak układ wykona dopiero wówczas,  gdy zaistnieją odpowiednie do tego warunki.  
Praca jest sposobem przeniesienia energii z jednego układu do innego. Mówimy, że energia zmieniła się (została prze-

niesiona) na sposób pracy. Innym ważnym sposobem przekazywania energii jest ciepło (zmiana energii na sposób cie-
pła).

Po rozważeniu i przemyśleniu powyżej podanych uwag, możemy przystąpić do rozważań o istocie wiązania chemicz-
nego.

Zacznijmy  od  rozważenia  podstawowych  sił  pojedynczego  atomu.  Pomijając  energię  zawartą 
w jądrze atomowym (ta nas nieco interesuje dopiero przy omawianiu radioaktywności pierwiast-
ków) zauważamy, że w obrębie atomu energia wynika przede wszystkim z siły pól elektromagne-
tycznych - dodatnio naładowanego jądra atomowego i ujemnych elektronów to jądro otaczających. 
Mamy tu siły dwojakiego typu - odpychające (pola jednoimienne elektronów) i przyciągające (róż-
noimienne pole  jądra  i  pola  elektronów).  W tej  sytuacji  spontanicznym zachowaniem się  jądra 
i elektronów wobec siebie powinno być, z jednej strony zbliżenie ujemnych elektronów do dodat-
niego jądra, czemu jednak przeciwstawia się rosnąca wówczas siła odpychania coraz bliżej siebie 
położonych elektronów, z drugiej strony w przypadku elektronów naturalnym byłoby odsuwanie się 
ich jak najdalej od siebie. Mamy zatem w atomie dwie przeciwstawne „naturalne” tendencje: im 
bardziej jądro przyciąga elektrony, tym silniej elektrony odpychają się wzajemnie. W tej sytuacji nie 
powinien  nikogo  dziwić  fakt  istnienia  pewnego  stanu  równowagi,  prowadzącego  do  najniższej 
z możliwych energii atomu, wyznaczającego układ elektronów wobec jądra i wobec siebie nawza-
jem.

Osłabiające się wzajemnie oddziaływania pól elektromagnetycznych dodatniego jądra i  ujem-
nych elektronów powodują w konsekwencji utworzenie wokół jądra kilku stref, w których na elek-
tron działają najmniejsze z możliwych siły -  a więc energia  tam przybywającego elektronu jest 
najmniejsza w stosunku do energii, jaką musiałby mieć elektron by „utrzymać się” w innych rejo-
nach atomu. Te strefy nazywamy powłokami i numerujemy 1 (najbliżej jądra), 2,3,4,5,6... lub histo-
rycznie oznaczamy je literami K, L, M, N, P, Q … (główna liczba kwantowa n)

W obrębie powłok wyróżniamy podpowłoki o różnych energiach, lecz różnice te są znacznie 
mniejsze niż  różnice  między powłokami.  Te podpowłoki  (poboczna liczba kwantowa  l)  ozna-
czamy umownie mały literami s; p; d; f. W ich skład wchodzą orbitale, zawsze w nieparzystej ilości 
(1; 3; 5; 7). Orbitale wchodzące w skład różnych podpowłok charakteryzują się odmiennym kształ-
tem i rozmieszczeniem w przestrzeni (magnetyczna liczba kwantowa m). Konkretny orbital może 
zawierać najwyżej dwa elektrony (mogą też być orbitale „puste”, nieobsadzone). Jeśli na danym 
orbitalu mamy dwa elektrony, to muszą się one różnić kierunkiem wirowania – tzw. spinem (spi-
nowa liczba  kwantowa  s).  Tak  więc  każdy elektron  w atomie  można  opisać  niepowtarzalnym 
zestawem czterech liczb kwantowych.
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Układ orbitali dla poszczególnych powłok atomu

Powłoka

Ilość orbitali 
danego typu

1 3 5 7

1 (K) s

2 (L) s p

3 (M) s p d

4 (N) s p d f

5 (O) s p d f

6 (P) s p d f

7 (Q) s p d f

Kursywa oznacza możliwości teoretyczne, ale w rzeczywistości niewystępujące.

Konfiguracje elektronowe z odniesieniem do okresów układu okresowego pierwiastków

Opis
Maksymalna

ilość elektronów
w okresie

1. okres, „normalny”
1s2 

K2
2

2. okres, „normalny”

1s2   2s2 p6

K2L8

2+8=10

3. okres, „normalny”, 
nieobsadzone orbitale d

1s2   2s2 p6    3s2p6d0

K2L8M8

2+8+8=18

4. okres, „długi”, 
obsadzane orbitale 3d

nieobsadzone orbitale 4d i  4f

1s2   2s2 p6    3s2p6d10    4s2p6d0f0  

K2L8M18N8

2+8+18+8=36

5. okres, „długi”, 
obsadzane orbitale 4d

nieobsadzone orbitale 4f 5d i  5f

1s2   2s2 p6    3s2p6d10    4s2p6d10f0     5s2p6   

K2L8M18N18O8

2+8+18+18+8=54

6. okres, „długi”, 
obsadzane orbitale 5d

nieobsadzone orbitale 6d i 5f i 6f
obsadzane 4f - lantanowce

1s2   2s2 p6   3s2p6d10   4s2p6d10f14    5s2p6d10   6s2p6

K2L8M18N32O18P8

2+8+18+32+18+8=86

7. okres, „długi”, nie zakończony, sztuczne  
pierwiastki promieniotwórcze.

obsadzane orbitale 6d
nieobsadzone orbitale 6f

obsadzane 5f - aktynowce

1s2  2s2 p6  3s2p6d10  4s2p6d10f14  5s2p6d10f14  6s2p6d2    7s2

K2L8M18N32O32P10Q2

2+8+18+32+18+10+2=104
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