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Sissejuhatus 

 

 

Praktiline töö kannab pealkirja „Mpemba efekt“. Teema valiti autorite isiklikust huvist 

antud teema vastu, sest see nähtus tundus ebareaalne ja füüsikaseadustega vastuollu minev. 

Teema tundus põnev, oli hea teha katseid koduste vahenditega ja selle üle oli hea 

diskuteerida. 

Mpemba efekt on nähtus, mille puhul soe vesi külmub kiiremini kui jahe vesi. 

Teadlastele on see nähtus pakkunud huvi juba kaks tuhat aastat, kuid avaliku teaduse 

huviorbiiti ilmus kõnealune teema alles eelmisel sajandil. Mpemba efekti seletuseks on 

pakutud mitmeid teooriaid, aga ühelegi neist pole leitud katseliselt aluspõhja. 

 Uurimuse eesmärk on koguda informatsiooni Mpemba efekti avastamise ajaloo ja 

erinevate teadlaste teooriate kohta ning kirjeldada autorite poolt läbi viidud katseid, neid 

analüüsida ja koostada järeldusi. 

Praktilise töö uurimisküsimused: 

 Kas Mpemba efekti on võimalik katseliselt tõestada kodustes tingimustes? 

 Kui suurel määral on Mpemba efekti uuritud? 

Töös viiakse läbi kokku kuus katset, kummagi autori poolt kolm katset.  

Katsevahenditeks on Vernieri mõõtmisseade, kaks temperatuurisensorit ja ühel juhul 

kasutusel võikarbid (edaspidi karbid), teisel juhul jääkuubikukotid (edaspidi kotid). 

Katse käik: 

 Katse alguses täidetakse üks karp/kott kindla koguse leige veega, teine 

soojendatud veega.  

 Seejärel asetatakse mõlemad karbid/kotid jääkappi ning Vernieri mõõtmisseade 

mõõdab veekoguste temperatuuri kindlate ajavahemike järel. Mõõtmise ajaline pikkus sõltub 

veehulgast ja selle jäätumise kiirusest.  

 Kindla aja möödudes võetakse karbid/kotid jääkapist välja ja Vernieri 

mõõteriistaga saadud tulemused graafikul kantakse arvutisse. Graafikud on välja toodud 

katsete analüüsis.  

Graafikutelt saadud andmeid võrreldakse, analüüsitakse ja otsitakse seaduspärasusi. 

Järeldused tehakse varasemalt kogutud materjali ja katsetest saadud andmete põhjal.  
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1. Efekti ajalugu 

 

 

Juba umbes 350. aastatel eKr märkas kreeka filosoof Aristoteles, et soe vesi külmub 

kiiremini kui jahe.  (Hmolpedia, 2013) Ta mainis seda oma raamatus „Meteoroloogia“.  

(Skulls in the Stars, 2011) „Fakt, et vett on eelnevalt soojendatud, põhjustab selle kiirema 

külmumise. (...) Sellepärast paljud inimesed, kui nad tahavad jahutada vett kiiresti, alustavad 

selle päikese kätte panemisega.“  (Hmolpedia, 2013) 

Inglise filosoof Roger Bacon mainis efekti oma raamatus „Opus Majus“ 13. sajandil.  

(Royal Society of Chemisrty) Ta olevat teinud ka eksperimente.  (Skulls in the Stars, 2011) 

Umbes 1431. aastal kinnitas itaalia arst-füüsik Giovanni Marliani, et soe vesi külmus 

kiiremini kui jahe vesi eksperimendiga. Marliani oli võtnud 4 untsi keevat vett, 4 untsi 

soojendamata vett  ja asetanud need sarnastes anumates külmal talvepäeval välja. Ta tegi 

vaatlusi ja nägi, et keev vesi külmus kiiremini. Marliani ei osanud seda nähtust seletada.  

(Hmolpedia, 2013) 

1620. aastal kirjutas inglise filosoof Francis Bacon oma raamatus „Novum Organum“, 

et kergelt leige vesi külmub kiiremini kui vesi, mis on täielikult külm.  (Royal Society of 

Chemisrty) 

1637. aastal proovis ka prantsuse loodusteadlane ja matemaatik Rene Descartes 

lahendada seda probleemi.  (Royal Society of Chemisrty)  

  

1.1. Mpemba avastus 

 

1963. aastal tegi Tansaania Ühendavabariigis 13-aastane õpilane Erasto Mpemba (vt. 

joonis 1) koolis jäätist, segades keevat piima suhkruga. Ta oleks pidanud ootama piima 

jahtumist enne selle külmkappi asetamist, aga ta kiirustas, et saada külmikusse koht, ja pani 

oma piima jahutamata kappi. Oma üllatuseks leidis ta, et soe piim külmus jäätiseks enne teiste 

õpilaste omad. Ta küsis oma füüsikaõpetaja käest seletust, aga talle öeldi, et ta on midagi sassi 

ajanud, sest see on võimatu. 

Mõned kuud hiljem kohtas Mpemba oma sõpra, kes müüs jäätist Tanga linnas. Sõber 

ütles, et kõik jäätisemüüjad Tangas külmutavad jäätist soojast vedelikust, sest nii saab 

kiiremini. 
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Keskkoolis õppis Mpemba Newtoni külmumisseadust, mis kirjeldab, kuidas soojad 

kehad külmuvad, aga ei seleta efekti, mida tema oli näinud. Mpemba küsis jälle oma õpetajalt, 

miks soe piim külmub enne jahedat piima, kui panna need külmkappi. Õpetaja vastas, et 

Mpemba on midagi sassi ajanud. Aga kui Mpemba hiljem proovis eksperimenti jaheda ja 

sooja veega enda kooli bioloogialaboris, leidis ta jälle, et soe vesi külmus kiiremini. 

Füüsik Denis Osborne tuli neile kooli  füüsikaloengut pidama. Pärast loengut küsis 

temalt Mpemba: „Kui sa võtad kaks sarnast anumat võrdse veekogusega, üks 35˚C ja teine 

100˚C  ning paned need külmikusse, siis see, mis alustab 100-lt C-lt külmub esimesena. 

Miks?“ (Hmolpedia, 2013) 

Küsimus tekitas naerulaine õpilastest publiku seas. Osborne ütles, et ta ei suuda 

mõelda ühtegi põhjust, aga tahaks proovida eksperimenti hiljem. Osborne palus oma tehnikul 

testida Mpemba väidet. Tehnik raporteeris hiljem, et soe vesi külmus kiiremini, aga lubas 

katset korrata, kuni saab õiged tulemused. Korratud testid andsid samu tulemusi ning 1969. 

aastal Mpemba ja Osborne avaldasid oma tulemused. 

1969. aasta artikkel tekitas üldsuses diskussiooni, eriti selle üle, et Aafrika tundmatu 

teismeline koolipoiss võib leida vea Newtoni külmumise seaduses. 1979. aastal anti 

fenomenile  nimeks „Mpemba efekt“ Suurbritannia ajakirja „Physics Education“ poolt.  

(Hmolpedia, 2013) 

 

 

 

Joonis 1 Erasto Mpemba, 1997 

 

http://skullsinthestars.files.wordpress.com/2011/05/mpemba.jpg
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2. Erinevad teooriad 

 

 

2.1. Konvektsioon 
 

1969. aastal pakkus Dennis Osborne, et kui vedelikku soojendatakse, moodustuvad 

konvektsioonivoolud, mis toovad kiirelt  sooja vedeliku pinnale, kus soojus kaob aurumisel. 

(vt. joonis 2)  Osborne märkis, et see konvektsioon hoiab vedeliku ülemise osa soojema kui 

alumise osa, isegi kui temperatuur on sama, mis esialgsel jahedal vedelikul, mis ei omanud 

seda konvektsioonjahutust. See tekitab kiirema jahtumise taseme, mis võib õigetes 

tingimustes anda tulemuseks Mpemba vaatlused.  (Skulls in the Stars, 2011) 1971. aastal 

leidis Eric Deesoni õpilane Fisher selged tõendid konvektsioonist, segamine pikendas 

jahtumisaega katsetel soojade vedelikega, tõestades, et segamine härib konvektsioonivoolusid.  

(Royal Society of Chemisrty) 

 

 

Joonis 2 Konvektioonivoolud 

 

2.2. Massi vähenemine aurumisel 

 

1969. aastal pakkus G.S. Kell, et jahtudes ilma kaaneta, tekib kiirem aurumine 

soojemast vedelikust, mis võib vähendada selle massi piisavalt, et kompenseerida 

temperatuuride suurema erinevuse, mille peab läbima, et jõuda külmumiseni. Kell sidus 

arvutustega temperatuuri languse taseme massi kaoga aurumisel, mille kalkuleeris auru rõhu 

põhjal. Ta väitis, et massi kadu aurumine põhjendab, miks soe vesi külmub esimesena. 

  (Royal Society of Chemisrty) 

 

http://skullsinthestars.files.wordpress.com/2011/05/convection.jpg
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2.3. Isoleeriv kiht 

 

1969. aastal väitis Adam Osborne, et soe vedelik sulatab isoleeriva härmatise anuma ja 

külmiku pinna vahelt. Kui anum eraldada, kasutades paksu vahtu või korki, siis külm vedelik 

külmuks kiiremini.  (Royal Society of Chemisrty) 1971. aastal leidis aga Eric Deesoni õpilane 

Fisher efekti nii ilma isolatsioonita anumates kui ka isolatsiooniga anumates.   (Royal Society 

of Chemisrty) 

 

2.4. Vees lahustunud gaasid 

 

1988. aastal uuris Poola uurimisrühm Mpemba efekti ja märkis, et efekt sõltub 

tugevasti vedelikus lahustunud gaasi hulgast. Kui vedelik puhastati õhust ja süsihappegaasist, 

siis külmumisaeg oli algtemperatuuriga vastavuses. Uurijad arvasid, et gaasi sisaldus 

vedelikes aeglustas oluliselt jahtumise kiirust ja et soojendatud vees polnud gaase.  (Skulls in 

the Stars, 2011) 

 

2.5. Alajahtumine 

 

1995. aastal arvas David Auerbach, et Mpemba efekti võib seletada alajahtumisega, ja 

teostas eksperimendi, et seda väidet toetada. 

Vedelikud alustavad kristalliseerumist külmumispunktis lisandite/mustuse abil, mille 

ümber kristallid saavad moodustuda. Selliste lisandite puudumisel võib vedeliku jahutada 

madalamale selle normaalsest külmumispunktist – see on „alajahtunud“. Auerbach pakkus, et 

jahe vesi alajahtub madalamale temperatuurile kui soe vesi, andes soojale veele eelise. Kuigi 

põhjus, miks soojal veel on kõrgem alajahtumise temperatuur, on ebaselge ja  see võib olla 

seotud varem märgitud efektidega.  (Skulls in the Stars, 2011) 

 

2.6. Vesiniksidemed ja kovalentsed sidemed 

 

2013. aastal pakkus teadlane Xi Zhang, et Mpemba efekti seletavad vesiniksidemed. 

Idee võti peitub selles, et vesiniksidemed tõmbavad vee molekule üksteisele ligemale ja kui 

see juhtub, siis toimub molekulidevaheline tõukumine, mis põhjustab kovalentsete sidemete 

väljavenimise ja see salvestab energiat. Kui vedelik soojeneb, siis vesiniksidemed venivad 

välja. Kovalentsed sidemed kaotavad oma pinge ja molekulid liiguvad üksteisest kaugemale. 

Molekulide üksteisest kaugemale liikudes ei ole kovalentsed sidemed enam nii pingul ja 
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tõmbuvad natuke kokku ning annavad ära oma energia. See energia äraandmine on võrdne 

jahtumisega.  (Condliffe, 2010) 
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3. Piirsoo katsed 

 

 

Katse toimus kahe karbiga, milles kummaski oli 100 ml kraanivett, ühes karbis 

soojendatud vesi, teises soojendamata. Karbid olid kaanteta ja asetsesid samal külmkapi 

riiulil. Vernieri mõõturi kaks temperatuuriandurit asetati üks kummassegi karpi ja seejärel 

asetati mõlemad karbid jääkappi. Temperatuure mõõdeti nelja tunni ehk 240 minuti jooksul 

igas minutis 30 korda. Külmkapi võimsus oli 52 W. Katsete kirjelduses nimetatakse 

veekoguseid vastavalt nende algse temperatuuri ja graafiku värvi järgi. Kahes esimese katses 

oli lõpptemperatuur umbes -18 

 

3.1. Esimene katse 

 

 

Joonis 3 Piirsoo esimene katse 

 

Esimeses katses olid veekoguste algtemperatuurid umbes 45˚C (vt. joonis 3, punane 

joon) ja 20˚C (vt. joonis 3, sinine joon).  

Graafiku sinine joon jõudis nulli umbes 22 minutiga. Punane joon jõudis nulli umbes 

35 minutiga. See on loogiline, et jahedam vesi jahtub enne kui soojem, sest jahedamal veel on 

vähem energiat ära anda. Null kraad on vee jäätumis- ja sulamistemperatuur. Graafikul on 

näha aega, millal vesi oli null kraadi juures. Sel hetkel oli vesi vedela ja tahke aine segu.  
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Hetkel, mil temperatuur hakkab nullist allapoole langema, on vesi täielikult jäätunud. 

Graafikult on näha, et punane joon hakkas langema  varem, umbes 74. minutil. Sinine joon 

hakkas langema umbes 77. minutil. See tähendab, et punase joonega tähistatud soojem vesi 

külmus kiiremini kui sinise joonega tähistatud jahedam vesi.  

Graafikult on näha, et kõrgemalt temperatuurilt jahtumist alustanud vee temperatuur 

langes pärast jäätumist madalamale (umbes -24˚C) kui madalamalt alustanud vee temperatuur. 

Lõpus liikusid veekoguste temperatuurid sarnastele väärtustele.  

 

3.2. Teine katse 

 

 

Joonis 4 Piirsoo teine katse 

 

Teises katses olid veekoguste algtemperatuurid umbes 50˚C (vt. joonis 4, punane joon) 

ja 16˚C (vt. joonis 4, sinine joon).  

Sinine joon jõudis nulli umbes 25 minutiga. Punane joon jõudis nulli umbes 28 

minutiga. Nendest hetkedest kuni temperatuuri edasise langemiseni oli karpides vee ja jää 

segu.  

Punane joon hakkas nullist madalamale laskuma 51. minutil. Sinine joon hakkas 

laskuma 92. minutil. Nendest hetkedest oli vesi täielikult jäätunud.  
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Punane joon langes tunduvalt suurema kiirusega ja madalamale kui sinine joon. 

Miinimum oli umbes -27˚C. Graafikult on näha, et lõpuks liikusid veekoguste temperatuurid 

sarnastele väärtustele.  

 

3.3. Kolmas katse 

 

 

Joonis 5 Piirsoo kolmas katse 

 

Kolmandas katses olid veekoguste algtemperatuurid umbes 45˚C (vt. joonis 5, punane 

joon) ja 17˚C (vt. joonis 5, sinine joon).  

Sinine joon jõudis nulli umbes 18 minutiga. Punane joon jõudis nulli umbes 34 

minutiga. Nendest hetkedest kuni temperatuuri edasise langemiseni oli karpides vee ja jää 

segu.  

Sinine joon hakkas laskuma 70. minutil, punane joon alles 80. minutil. Tähendab, et 

seekord jäätus jahedam vesi varem.  See katse näitab, et Mpemba efekt ei esine alati.   

Mõlemad veekogused külmusid alates null kraadist sarnase kiiruse ja temperatuuriga.
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4. Sireli katsed 

 

 

Veekoguseks oli 200 ml. Vesi oli suletavates kottides. Kotte ei saanud täielikult 

sulgeda, kuna Vernieri mõõteseadme temperatuurianduri juhe jäi ette. Kotte hoiti eraldi 

sahtlites, selleks et soojusvahetus nende vahel oleks võimalikult väike. Katsete kirjelduses 

nimetatakse veekotte vastavalt nende algse temperatuuri ja graafiku värvi järgi. 

Lõpptemperatuur oli kõigil katsetel sama, jäädes umbes -16˚C juurde. Mõõteriista ots on 

temperatuuri suhtes kõige tundlikum. Mõõteriista ots vajus koti põhja ja kohe teisel pool kilet 

olid juba jäätunud esemed, seetõttu on mõõdetav temperatuur natukene häiritud. Külmkapi 

võimsus oli 29 W.  

 

4.1. Esimene katse 

 

 

Joonis 6 Sireli esimene katse 

 

Graafiku algus on ebakorrektne, kuna autor vahetas katse seadme sättimisele andurite 

kotid ära. Vee algtemperatuurideks olid 73˚C (vt. joonis 6, punane joon) ja 17˚C (vt. joonis 6, 

sinine joon). Esimesena jõudis nulli sinine joon, 52 minutiga. Punane joon jõudis nulli 112 

minutiga. Graafikult on näha, et soe vesi jahtub kiiremini (joon on järsem), aga jahe vesi on 

jäätumistemperatuurile lähemal, seega jõuab selleni enne. Kui vesi jõuab null kraadi juurde, 
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siis hakkab toimuma jäätumine. Energiat võetakse selle arvelt, et vesi on vedelas olekus ehk 

siis tahkumisel energia eraldub. Peale energia võtmist läheb vesi tahkesse olekusse üle. Soe 

vesi on täielikult jäätunud 340. minutil. Seda on näha graafikult (graafik hakkab kiiremini 

liikuma alla null kraadi). Jaheda vee täpset külmumistemperatuuri on raskem määrata, aga see 

tundub olevat 445.  minutil. See tõestab Mpemba efekti, sest soe vesi külmus enne. 

 

4.2. Teine katse 

 

 

Joonis 7 Sireli teine katse 

 

Sooja vee (vt. joonis 7, punane joon) algtemperatuur oli 75˚C ja jaheda vee (vt. joonis 

7, sinine joon) algtemperatuur oli 16,7˚C. Soe vesi jahtus kiiremini, sest jahtumise võimsus 

oli suurem kui jaheda vee jahtumise võimsus. Seda näitab ka graafik: punane joon on järsem 

kui sinine. Seekord külmus täielikult jahe vesi enne, 267. minutil, seda näitab jaheda vee 

temperatuuri langemine alla nulli. Peale külmumist hakkas jahe vesi aeglaselt edasi jahtuma. 

Soe vesi külmus täielikult 365. minutil, aga hakkas seejärel jahtuma palju kiiremini kui jahe 

vesi. Nende jahtumise kiiruste suure erinevuse tõttu jõudsid veekogused hetkeks samale 

temperatuurile 410. minutil. Sellest hetkest edasi oli soe vesi  jahedam. 

Jahe vesi külmus esimesena, Mpemba efekt esines hilinemisega.  
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4.3. Kolmas katse  

 

 

Joonis 8 Sireli kolmas katse 

 

Sooja vee (vt. joonis 8, punane joon) algtemperatuur oli 77˚C ja jaheda vee (vt. joonis 

8, sinine joon) algtemperatuur oli 15˚C. Soe vesi jahtus kiiremini, sest temperatuuride vahe 

sooja vee ja külmkapi vahel oli suurem kui jahedal veel ja külmkapil. Seda näitab ka graafik: 

punane joon on järsem kui sinine. Täielikult külmus enne jahe vesi: 277 minutil, seda näitab 

jaheda vee temperatuuri langemine alla nulli. Peale külmumist hakkas jahe vesi aeglaselt 

edasi jahtuma. Soe vesi külmus täielikult 323. minutil ja hakkas seejärel jahtuma. Selles 

katses külmus jahe vesi kiiremini, Mpemba efekti ei esinenud.  
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5. Katsete analüüs  

 

 

50% katsetest õnnestus: kolmel korral kuuest esines Mpemba efekt.  

Piirsoo katsed tõestavad Mpemba efekti olemasolu paremini, katse õnnestus kahel 

korral kolmest. Sirelil tuli katse välja vähematel juhtudel: ühel korral kolmest. Piirsoo katsete 

õnnestumise põhjuseks võib olla vee algtemperatuuride väiksem erinevus kui Sireli katsetes. 

Suurema algtemperatuuri vahega läheb soojemal veel rohkem aega null kraadini jõudmiseks 

kui jahedamal veel. Mpemba efekt jääb hiljaks ning jahedam vesi jäätub varem. Piirsoo 

katsetest on näha, et soe ja jahe vesi jõuavad null temperatuurini peaaegu samaaegselt, aga 

Sireli katsetes jõuab soe vesi null temperatuurini palju hiljem kui jahe vesi.  

Õnnestumist võivad mõjutada külmkappide erinevad võimsused ja veekoguste erinev 

mass.  

Võrreldes Sireli ja Piirsoo katseid, tuleb selgelt välja, et Sirel on kasutanud suuremaid 

veekoguseid. Sireli katsetes kulub nii jahtumisele kui ka külmumisele rohkem aega kui 

Piirsoo katsetes. Piirsoo katsetes võtab vee jahtumine ja jäätumine enam-vähem sama palju 

aega, aga Sireli katsetes võtab jäätumine palju rohkem aega kui jahtumine.  

Mpemba efekti võivad Sireli katsetes takistada ka suletud kotid või anduri otsa 

puutumine vastu külmunud osa külmkapis.  

Piirsoo kahe esimese katse graafikutelt on näha, et kõrgema algtemperatuuriga 

veekoguse temperatuur pärast jäätumist langes ja mõne aja pärast natuke tõusis. Arvatavasti 

on see  nähtus seotud Mpemba efektiga. Autorid ei oska seda seletada.  

 

6. Teooriate analüüs  

 

 

Konvektsiooniteooria ei tundu olevat õige, sest vee kogus on nii väike, et seal ei saa 

mõjuvaid konvektsioonivoolusid tekkida. Isegi kui oleksid suured konvektsioonivoolud, ei 

kiirendaks see jahtumist kuidagi, sest konvektsioonivoolud ühtlustaksid temperatuuri.  

Massi vähenemine aurumisel ei tundu tõenäoline, sest Sireli esimeses katses esines 

Mpemba efekt ning kotid olid suuremas osas suletud, aurumist ei toimunud.  
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Isoleeriva kihi tekkimine härmatisena ei ole usutav, sest soe vesi hoiab härmatist 

tekkimast ainult nii kaua, kuni see on soe. Kui soe vesi on jõudnud külma vee 

algtemperatuurile, on edasised tingimused samad.  

Mpemba efekt ei tohiks oleneda vees lahustunud gaasidest, sest katsetes olid 

veekogused samade gaasikogustega ja pooltel kordadel efekt esines.  

Alajahtumist ei esinenud, sest graafikutel ei ole vee alajahtumist näha. Alajahtumine 

on  graafikul näha, kui vee temperatuur langeb järsult alla nulli.  

Vesiniksidemete ja kovalentsete sidemete teooriat ei suuda autorid ümber lükata. 

Autorid ei suuda seda ka tõestada oma katsetega, aga hetkel tundub see olevat kõige 

tõenäolisem seletus Mpemba efektile.  

 

7. Katsete järeldus 

 

 

Mpemba efekti on võimalik uurida ka kodustes tingimustes. Autorite katsetest selgus, 

et Mpemba efekt ei esine alati. Katset on parem teha väiksemate veekogustega ja 

algtemperatuuride väiksema erinevuse puhul.  

 



17 

 

Kokkuvõte 

 

 

Praktilise töö eesmärgiks oli koguda informatsiooni Mpemba efekti avastamise ajaloo 

ja erinevate teadlaste teooriate kohta ning kirjeldada autorite poolt läbi viidud katseid, neid 

analüüsida ja teha järeldusi. Selleks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ja 

eksperimentaalset seoste otsimist. Koguti andmeid Mpemba efekti avastamise ja teadlaste 

poolt kõige populaarsemate teooriate kohta ning viidi läbi katseid erinevate veekogustega. 

Katsetelt saadud andmeid võrreldi. 

Vastused praktilise töö uurimisküsimustele: 

 Mpemba efekti on võimalik tõestada kodustes tingimustes, kuigi alati see ei 

õnnestu. 

 Viimase 45 aasta jooksul on Mpemba efekti uuritud mitmete teadlaste poolt ja 

välja on pakutud erinevaid teooriaid. 

Peamised infoallikad olid ingliskeelsed internetilehed. Eestikeelseid materjale autorid 

ei leidnud. Kuna internetist otsiti materjale kahekesi, siis oli vaja autoritel mõelda välja kõige 

ökonoomsem töökorraldus. Selleks tegid autorid Google Docs’i kaks faili, millest esimesse 

kirjutasid uuritud internetilehtede viited ja nende järele lühikokkuvõtte teemast. Teise faili 

läks kasutatud info. See süsteem tagas selle, et autorid tegeleksid erineva materjaliga.  

Autorite poolt läbi viidud katsed õnnestusid pooltel kordadel. Katsetest järeldus, et 

Mpemba efekt avaldub paremini väiksema veekoguse ja väiksema algtemperatuuride 

erinevuse puhul.  

Katsete graafikutelt oli näha, et kõrgemalt algtemperatuurilt alustanud veekoguse 

temperatuur langeb pärast jäätumist madalamale kui madalamalt algtemperatuurilt alustanud 

veekogus. Pärast miinimumi saavutamist aga tõuseb samale temperatuurile, millele jäi 

madalamalt algtemperatuurilt alustanud veekogus. See nähtus tekitab küsimusi, seda võiks 

edasi uurida.  

Edasised uurijad võiksid uurida täpsemalt, kuidas algtemperatuuride erinevus ning 

veekogused mõjutvad Mpemba efekti esinemist.  

See uurimus oli kokkuvõte Mpemba efektist. Mainiti erinevaid teooriaid, kirjeldati 

erinevate tulemustega katseid ja püstitati uusi küsimusi. Loodetavasti aitab  uurimistöö kaasa 

Mpemba efekti põhjus(t)e väljaselgitamisele. 
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Resümeed 

 

 

Mpemba efekt 

 

Antud praktiline töö kannab pealkirja „Mpemba efekt“. Mpemba efekt on nähtus, 

mille puhul soe vesi jäätub kiiremini kui jahe vesi. Teema valiti autorite isiklikust huvist 

antud nähtuse vastu, sest see tundus ebareaalne ja füüsikaseadustega vastuollu minev. 

Mpemba efekt on sobiv probleem, mille üle spekuleerida.  

Teadlastele on see nähtus pakkunud huvi juba kaks tuhat aastat, kuid avaliku teaduse 

huviorbiiti ilmus kõnealune teema alles eelmisel sajandil.  

Uurimuse eesmärk on koguda informatsiooni Mpemba efekti avastamise ajaloo ja 

erinevate teadlaste teooriate kohta ning kirjeldada autorite poolt läbi viidud katseid, neid 

analüüsida ja teha järeldusi. 

Ajaloolist informatsiooni koguti erinevatest internetiallikatest.  

Viimase 45 aasta jooksul on Mpemba efekti uuritud mitmete teadlaste poolt ja välja on 

pakutud erinevaid teooriaid, aga need teooriad pole leidnud selget kinnitust.  

Autorid viisid läbi 6 katset. Katsevahenditeks olid Vernieri mõõtmisseade kahe 

sensoriga. Soe vesi ja jahe vesi pandi külmikusse ja nende temperatuure mõõdeti kindlate 

ajavahemike järel. (See ajavahemik sõltus vee jäätumise ajast) 

Esimesed kolm katset viidi läbi ühes külmikus, 100 milliliitri veega ja avatud karbis, 

teised kolm katset viidi läbi teises külmikus 200 milliitriga, peaaegu täielikult suletud 

kottides.  

Kolm katset kuuest olid edukad ja tõestasid Mpemba efekti. Katsetest järeldus, et 

Mpemba efekt avaldub paremini väiksema veekoguse ja väiksema algtemperatuuride 

erinevuse puhul.  

See uurimus oli kokkuvõte Mpemba efektist. Loodetavasti aitab see uurimistöö kaasa 

Mpemba efekti põhjuse väljaselgitamisele. 
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Mpemba effect 

 

This practical work is called Mpemba effect. Mpemba effect is a phenomenon, in 

which case warmer water freezes faster than colder water. The subject was selected due to the 

authors’ interest  in the matter. The effect seems to go against the laws of physics. Mpemba 

effect is a good problem to speculate on. 

Mpemba effect has been known to humankind for over 2000 years, but it became the 

interest of the modern science only in the last century.  

The aim of this research was to investigate the discovery of the effect, gather popular 

theories, make experiments without laboratory equipment, analyse the results and draw 

conclusions.  

The historical information was gathered from different Internet pages.  

In the last 45 years Mpemba effect has been researched a lot and many scientists have 

suggested theories to explain it, but so far these theories have found no solid proof.  

The authors carried out 6 experiments. The equipment for the tests was Vernier’s 

measuring device with two sensors. Warm water and cold water were put into a freezer and 

temperatures were measured in certain time periods. (The period depended on how long it 

took for the water to freeze.)  

The first three experiments were carried out in one freezer, with 200 ml water in 

almost completely consealed bags, the other three in another freezer, with 100 ml water in an 

open carton.  

Three experiments out of six were successful and showed the evidence of Mpemba 

effect. It was concluded from the experiments that the effect is more likely to occur with 

smaller start temperature differences and with smaller amounts of water.  

This research is a summary of Mpemba effect. Hopefully, this practical work will help 

to find the cause for Mpemba effect.  
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