DMITRIJ IVANOVICS MENGYELEJEV
1834. február 8-án született Dmitrij Ivanovics Mengyelejev orosz kémikus, a
periódusos rendszer megalkotója.
Dmitrij Ivanovics Mengyelejev a szibériai Tobolszk nevű városban, egy
14 gyermekes családban nőtt fel, édesapját viszont hamar elveszítette.
Édesanyja sokat foglalkozott a természettudományos oktatásával,
ennek köszönhetően a tanári diploma megszerzése után végül 1865-ben
megszerezte a doktori fokozatát is. Egyetemi évei alatt Robert Bunsen német
vegyésszel is dolgozott, illetve a molekulák kohézióját és a spektroszkópot
tanulmányozta.
Az 1860-as években A kémia alapjai címmel írt
tankönyvet, eközben kezdett el az elemek logikus
sorrendbe állításán és bemutatásán dolgozni. A
relatív atomtömegek szerinti osztályozást tartotta
a legígéretesebbnek, és legelőször 1869-ben
nyomtatta ki és mutatta meg más tudósoknak
is a művét. Észrevette, hogy a hasonló kémiai
tulajdonságú anyagok atomsúlya vagy nagyon közel esik egymáshoz, vagy
egyenletesen növekszik. Ez alapján rendezte el az elemeket a periódusos
rendszerében, ahol a sorokat periódusoknak, az oszlopokat csoportoknak nevezte.
A rendszer logikája alapján megváltoztatta az elemek akkoriban vélt sorrendjét,
és üres helyeket is fenntartott a szerinte hiányzó elemeknek, amelyeknek a tulajdonságait is megjósolta.
Rájött, hogy eredményei nemcsak oktatási, hanem tudományos
szempontból is figyelemreméltóak, így folyóiratcikk formájában
is publikálta azokat, először oroszul, majd a tudomány akkori
legfontosabb nyelvén, németül. A munkáiban megjelent első
periódusos rendszert ma rövid periódusos rendszerként említjük, és
ritkán használjuk.
Mengyelejev hírnevét elsősorban a jóslatainak köszönhette. Az
általa feltételezett elemek felét a kutatások mára már bizonyították,
de természetesen vannak olyanok, mint pl. az x, y-ként jelölt, a
hidrogénnél is könnyebb elemek, melyek létezésére a mai napig nem
találtak bizonyítékot. Ettől függetlenül, az akkoriban elterjedt Prouthipotézis ellenére is hitt az éterként, illetve koróniumként említett x
és y elem létezésében.

A periódusos rendszer alapjai mellett a kritikus hőmérséklet felfedezése is az ő nevéhez fűződik. 1860ban talált rá arra a hőmérsékletre, amely felett a gázok nem cseppfolyósíthatók. Mégis, hiába a nagy
tudományos felfedezések, a Nobel-díjat nem kapta meg, pedig többször is jelölték a rangos elismerésre
életében. Halála után az ő tiszteletére nevezték el a 101-es rendszámú elemet mendeléviumnak.
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