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Stein, keramikk, metaller og mange andre materialer er satt sammen av krystaller. 
For over 150 år siden oppdaget vitenskapsmenn at krystaller som vokser inni hulrom 
kan øve en kraft mot veggene i hulrommet. Denne krystall-vekst-kraften vet vi kan 
få stein til å sprekke, den kan løfte tykke lag av fjell og den forårsaker skader på 
bygninger og statuer i hele verden. Vi kan lett beregne den teoretiske grensen for 
denne kraften, men vi klarer ikke å forutsi hvor stor den vil være i en virkelig 
situasjon. En av grunnene til at vi vet så lite om krystall-vekst-kraften er at det er 
veldig vanskelig å gjøre gode eksperimenter på den. 
Lei Li har brukt mikrofluidikk til å kontrollere krystallveksten og mikroskopi til å 
måle på hvordan den foregår. Fordi han har oppnådd bedre kontroll av 
krystallveksten og har brukt bedre måleteknikker enn noen har brukt tidligere så har 
han fått overraskende, nye resultater som stiller spørsmålstegn ved teoriene vi har 
og ved målinger gjort med andre metoder. 
 
Rocks, ceramics, metals and many other materials are made up of crystals. More 
than 150 years ago scientists realized that when crystals grow inside a confining solid 
it may exert a force on the confining solid. This "force of crystallization" is known to 
fracture and lift rock and damage buildings and monuments. Although we can easily 
calculate the maximum possible force of crystallization we know very little about 
how large it will be in real situations. This is due to the difficulty of performing well 
controlled experiments where the basic processes of crystallization are monitored. 
Very few such experiments have been performed in the 150 year history of the force 
of crystallization. 
Lei Li has used microfluidics to control nucleation and growth of one of the most common 

crystals on Earth: calcite. He has used optical microscopy with nanometer resolution to 

measure the process of growth. His unprecedented control of the growth conditions and high 

resolution measurement method has yielded surprising results that question theoretical 

models and the accepted calcite growth rates measured by other methods. 

 

 



 

 
 
 

 

 


