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To afl ange stykker stål lagt over hinan-
den, så de danner et T, samlet med en 
bolt og med et par spændskiver imel-
lem. 

Geniale løsninger er ofte enkle, 
og investorerne DTU Innovation og 
Vækstfonden er ikke i tvivl om, at der 
er et meget stort forretningsmæssigt 
potentiale gemt i den tilsyneladende 
simple opfi ndelse, som kan bruges til 
at sikre bygninger, broer og andre kon-
struktioner mod at styrte sammen ved 
et jordskælv.

”Det er rigtigt, at opfi ndelsen ser en-
kel ud. Derfor har det også været helt 
afgørende, at den kunne patenteres. 
Ellers havde det været umuligt at gøre 
investorer interesserede,” siger opfi n-
deren Imad Mualla.

Han er oprindeligt uddannet som 
civilingeniør i hjemlandet Irak. Som 
nybagt kandidat begyndte han et ph.d.-
studium på DTU, og allerede tre måne-
der inde i studiet gjorde han opfi ndel-
sen, som foreløbigt er patenteret i USA, 
EU, Taiwan, Tyrkiet, New Zealand og 

Ny metode til at sikre bygninger mod jordskælv er klar til at gå sin sejrsgang verden over

Hongkong, mens ansøgninger i Japan 
og Canada fortsat behandles.

Som bremse i en bil

”Specielt for Japan afventer vi med 
længsel, at patentet går igennem. For 
det første fordi Japan er et meget inter-
essant marked på grund af hyppige 
jordskælv, og for det andet fordi et 
patent simpelthen er adgangsbillet-
ten til at komme i dialog med japanske 
investorer. Har du ikke noget patent, 
vil de ikke tale med dig,” siger Sam 
Steffensen, formand for bestyrelsen i 
Damptech A/S. 

Det grundlæggende princip er det 
samme som i en bremse til en bil. 
Gennem friktion optages energien fra 
bevægelsen i bremsebelægningerne 
og bliver omdannet til varme. Gennem 
nogle år har man forsøgt at sikre byg-
ninger mod rystelser ved at indbygge 
vandrette plader, der glider mod hin-
anden og derved overfører energi til 
et bremselag. Det nye i Imad Muallas 
opfi ndelse er, at man tilføjer et element 
af rotation, hvilket gør overførslen af 
energi langt mere effektiv.
 Samtidig er løsningen fl eksibel, fordi 
man varierer stivheden i systemet ved 
at stramme eller løsne skruetvingerne 
på hver side af samlingen. Der fi ndes 
nemlig ikke én optimal indstilling. Af-
hængigt af bygningens konstruktion og 
forholdene på stedet er det nødvendigt 
at indstille stivheden hver gang. Det 
kan man gøre ved hjælp af software, 
som Imad Mualla også har udviklet, og 
som er et af Damptechs produkter.
 At opfi ndelsen måske alligevel ikke 
er så simpel, som den ser ud, antydes 
af, at patentansøgningen fylder 33 

sider. Den blev indgivet i 1999, og de 
første patenter er først kommet i år. 
Det vil sige næsten seks år, hvor paten-
teringen kun har betydet udgifter og 
ingen indtægter.

”Don’t get me excited, now!,” siger 
Imad Mualla med eftertryk, da emnet 
kommer på banen. Men slår så over i et 
resigneret smil:

”Det er fuldstændigt som at hælde 
penge ned i et sort hul. Der kommer et 
brev om, at man skal indsende nogle 
yderligere oplysninger. Samtidig er der 
så lige en faktura lagt ved.”

Tålmodigheden hos DTU Innovation 
og Vækstfonden har imidlertid været 
stor. Både på grund af de store per-
spektiver i opfi ndelsen og på grund af 
det faktum, at Damptech allerede tid-
ligt kunne sælge sine produkter, også 
uden patent.

Ind i Japan

Selvom det japanske marked generelt 
forudsætter patent, er det lykkedes at 
sælge systemet til den japanske top-5 
virksomhed Takenaka, som er i gang 
med at bruge det i seks større bygge-
projekter.

”Samarbejdet med DTU Innovation 
og Vækstfonden har været utrolig godt. 
Vi har altid kunnet få gode råd om ud-
viklingen af virksomheden,” siger Imad 
Mualla.
 Patentet gælder i 20 år, men det 
forudsætter, at Damptech kan skaffe 
endnu mere kapital at hælde ned i 
patentvæsenets ”sorte hul”. Derfor vil 
virksomheden meget snart få brug for 
at tage fl ere investorer ind.

”Der er skabt en masse interesse for 
produktet, og der er mange projekter 
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! Yderligere oplysninger 

www.damptech.com

Dette højhus i Osaka 
er et af foreløbigt seks 
japanske byggerier, 
som skal sikres mod 
jordskælv med Damp-
tech A/S’ metode.

i idéfasen verden over. Nu gælder det 
om at få det realiseret. Her er det ikke 
nok kun at have danske investorer. Vi 
skal have investorer, som har tilknyt-
ning til markederne ude i verden, og 
som kan hjælpe os med at få fodfæste,” 
siger Sam Steffensen, der til daglig er 
leder af IT-Væksthuset 5te i Køben-
havn. Han har tidligere arbejdet over ti 
år i Japan, hvilket er en vigtig kvalifi ka-
tion for at varetage posten som besty-
relsesformand i Damptech.

”Vi vil gerne have en japansk inve-
stor ombord, og det må meget gerne 
være en industriel investor, som har 
direkte adgang til at introducere pro-
duktet i Japan,” siger Sam Steffensen.

Damptech fremstiller i dag dæmpe-
ren i 12 forskellige versioner. Fremstil-
lingen sker indtil videre i Danmark, 
men i forbindelse med ekspansion vil men i forbindelse med ekspansion vil 
man forsøge at fi nde producenter i 
udlandet. Samtidig vil det blive nød-
vendigt at øge antallet af ansatte. Der 
er allerede gang i etableringen af det 
første kontor uden for Danmark. Det 
bliver formentligt i Tyrkiet. <

Dæmperne er lette at montere, også på 

eksisterende bygninger, f.eks. er dette 

gamle japanske tempel nu sikret. 
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