
 
 

  

Tag patent øjeblikkeligt, lød rådet til Imad H. Mualla fra DTU, da han 
præsenterede sin idé. Han har valgt at koncentrere sig om 
teknologien.   
 
Egentlig var tanken at udvikle et system, der kunne opsuge energien fra 
f.eks. rystelser i broer. Men da Imad H. Mualla præsenterede sin idé ved en 
konference i Canada, fik han beskeden: »Det der kan jo bruges mod 
jordskælv. Se at få taget patent øjeblikkelig!« 

Som foreslået så gjort. Imad H. Mualla tog hjem til DTU og med hjælp fra 
innovationsmiljøet på universitet er han i fuld gang med at opbygge 
virksomheden Damptech, der specialiserer sig i at jordskælvssikre 
bygninger og store konstruktioner.  

Halvandet år efter grundlæggelsen af virksomheden er de første ordrer i 
hus: Damptech skal sikre to 300 år gamle templer i det jordskælvshærgede 
Japan. Her har virksomheden også modtaget en pris for ideen. For et par 
måneder siden gik salgsturen til Grækenland og Tyrkiet. Også her er 
fremtidsudsigterne gode.  

Damptech beskæftiger p.t. seks mennesker. Imad H. Mualla har valgt at 
være CTO, teknisk direktør. De ledende opgaver som CEO er på deltidsbasis overladt til Jens 
Thorsen, der bl.a. har arbejdet for ØK.  

Mange kombinationer  

»Det passer mig bedre med den rollefordeling. Så kan jeg koncentrere mig om teknikken og 
udviklingen af produkter,« fortæller Imad H. Mualla, der har lejet sig ind i lokaler på DTU. »Her 
har jeg mulighed for at samarbejde med de studerende og få internationale kontakter i kraft af 
forskningsmiljøet.«  

Ideen i Damptechs produkter er forholdsvis enkel. Et mekanisk system, der opfanger rystelser og 
omdanner vibrationer til varme. Med Imad Muallas ord en form for bremsesystem til huse. Det 
unikke er, at systemet kan kombineres på talrige måder afhængig af den konstruktion, de skal 
fungere med. Og ikke mindst: De kan sættes ind i eksisterende bygninger.  

»Vi satser globalt. Det er jo ikke i Danmark, der er det største behov for jordskælvssikring. Vi er 
åbne for alle former for samarbejde lige fra at fungere som konsulenter til selv at stå for 
produktionen. Jeg tror, vi har et stort marked for os,« siger Imad H. Mualla.   
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Fakta 

 

Luk vindue

En bremse mod jordskælv

Blå bog 
 
Imad H. Mualla er født i 
Irak, hvor han 
uddannede sig som 
ingeniør. 

Midt i 1990erne kom han 
til Danmark for at 
færdiggøre sin ph.d. på 
DTU. Efterfølgende har 
han været gæsteforsker 
på universiteter i USA, 
Japan og Canada, inden 
han blev ansat på DTU.  

I 2000 grundlagde han 
Damptech.  

www.damptech.dk 

Page 1 of 1Berlingske Tidende

20-04-2006http://www.berlingske.dk/popup:print=387434?&


