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REZUMAT. Lucrarea prezintă detalii inedite despre pila electrică Karpen, inclusive despre structura ethnică a 

sa, evidențiind pila Karpen ca dispozitiv tip ‘free energy’. 
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ABSTRACT. The paper presents unique details about the Karpen electric battery, including its ethnic structure, 

highlighting the Karpen battery as a ‘free energy’ type device. 
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1. INTRODUCERE

Nicolae Vasilescu Karpen a fost un renumit om de 

știință, fizician, inginer si inventator român, care a 

lucrat în domeniul elasticitatii, termodinamicii, 

ingineriei civile, electrochimiei și telefoniei la 

distanță. Nicolae Vasilescu Karpen a fost si membru 

titular al Academiei Romane.  

Printre cele mai mari realizări ale sale se numără 

telefonia prin cablu la mare distanță. În anul 1909 a 

propus Academiei de Știinte a Franței – pentru prima 

dată în lume – folosirea curenților purtători de înaltă 

frecvență pentru telefonie la mare distanță.  

Invenția prin care este mai cunoscut este „pila lui 

Karpen”, sau „pila K” care funcționează folosind 

exclusiv căldura mediului ambiant.  

Vasilescu Karpen a început să lucreze la teoria 

unei pile electrice care să genereze energie la nesfârșit 

de dinainte de primul război mondial. A primit 

brevetul FR 577087 în anul 1922. Prototipul a fost 

finalizat în anul 1950. 

2. STRUCTURA TEHNICĂ A PILEI

KARPEN

Pila Karpen (funcţională şi în prezent la muzeul 

tehnic ‘Dimitrie Leonida’ din Bucureşti, în formă 

reconstituită) este de fapt un dispozitiv „free energy” 

termochimic ce are un anod din aur, catod din aur 

platinat şi acid sulfuric drept electrolit şi care 

funcţionează prin conversia energiei cuantice a 

spaţiului (din domeniul energiei termice, IR, conform 

teoriei explicative a autorului), în energie electrică 

produsă pulsatoriu prin diferenţa dintre capacitatea de 

adsorbţie a oxigenului din electrolit dintre aur şi 

platină, care generează diferenţa de potenţial speci-

fică. 

Pentru regenerarea diferenței de potential (cca 0,4-

0,5V), circuitul electric trebuie întrerupt periodic, 

lucru realizat cu ajutorul unui motoraș special 

construit în acest scop de autor, alimentat cu energia 

electrică dată de pila Karpen. 

Vasilescu-Karpen a realizat două pile electrice 

legate în serie, care alimentau minimotorul. Acesta la 

rândul lui, mișcă o paletă conectată la un comutator. 

La fiecare jumătate de rotație, paleta deschidea 

circuitul, iar la a doua jumătate de rotație îl închide. 

Timpul de rotație a fost calculat astfel încât pilele să 

aibă timp de reîncărcare, respective- pentru refacerea 

diferenței de potențial în perioada cât circuitul era 

deschis. 

Particularitatea esențială a pilei Karpen constă în 

lipsa de reacție chimică de generare a diferenței de 

potential, care la pila K rezultă din diferența de 

concentrație a oxigenului fixat la anodul din aur și la 

catodul din aur platinat. 

3. CONTROVERSE

Vasilescu-Karpen dorea să demonstreze că se 

poate realiza o pilă electrică ce poate furniza energie 

electrică la nesfârșit. 

Însă oamenii de știință susțin că nu poate fi 

realizată o invenție tip perpetuum mobile, mai exact, 

că pila lui Karpen încalcă cel de-al doilea principiu al 

termodinamicii și mai ales teoria lui W. Thomson 

care spune că este imposibil ca o mașinărie să 

funcționeze la infinit alimentându-se singură. 

Principiul al doilea al termodinamicii precizează 

condițiile în care are loc transformarea energiei 

termice în energie mecanică, dar se referă la sisteme 

isolate, închise. 

Folosirea electrozilor din metale nobile (aur și 

platină) a crescut timpul de funcționare a pilei prin 

faptul că acestea nu sunt atacate de acizi, și datorită 
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eliminării efectelor parazite ale reacțiilor chimice 

care ar fi apărut în cazul utilizării altor metale.  

Alți cercetători afirmă că în realitate, pila nu 

contravine acestui principiu al termodinamicii si nici 

principiului zero în formularea generalizată, (adică 

legii conservării energiei). 

Vasilescu Karpen a publicat un articol explicativ 

mai pe larg în lucrarea: ‘Lipsa de reacție chimică în 

unele pile electrice (pile K). Micromotor acționat 

indefinit de aceste pile’, publicată în: Buletin 

științific: Secția de științe matematice și fizice, Tom 

VII, Nr. 4, 1956. 
 

     
 

  
 

4. PILA KARPEN CA DISPOZITIV TIP 

‘FREE ENERGY’ 

Explicația lui Vasilescu Karpen privind funcționarea 

pilei K constă în concluzia că în urma unei fixări a 

atomilor de oxigen din moleculele de aer fixate de 

electrolit în mai mare măsură la catodul din aur platinat 

decât la anodul din aur pur, curentul electric produs de 

diferența de potențial generată de electronegativitatea 

oxigenului (mai mare la catod) răcește local electrolitul 

(acidul sulfuric) sub temperatura mediului ambiant care 

astfel devine sursă calorică ce dă energie termică 

electrolitului și explică energia electrică pe care pila K o 

poate da un timp indefinit.  

Se poate afirma deci că ansamblul constituit din pila 

K și motorașul special construit pentru ea, alimentat cu 

energia acesteia, este un dispozitiv tip ‘free energy’, care 

funcționează pe baza energiei libere cuantice a spațiului. 

După cum se ştie, dispozitivele tip „perpetuum 

mobile” sunt considerate dispozitive a căror funcţionare 

este în mod evident contrară legilor fizicii , respectiv-

legii conservării energiei, în principal, şi sunt 

considerate lipsite de susceptibilitate de aplicare 
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industrială , conform art. 48, alin. (2) din Regulamentul 

de aplicare a Legii 64/1991 republicată în 2014, 

conform HG547/2008. 

Spre deosebire de cazul funcţionării unor dispozitive 

tip „perpetuum mobile „ la funcţionarea unor 

dispozitive „free energy” nu poate fi şi nu este contrară 

legii conservării energiei, conform şi “termodinamicii 

ascunse” a particulei elaborată de louis de broglie [3, 4], 

care arată că particulele elementare fac schimb de masă, 

energie şi entropie cu acest mediu subcuantic, rezultând 

că particulele elementare sunt- în raport cu acest mediu, 

sisteme deschise (ergodice).  

Se explică prin aceasta faptul că sarcina electrică şi 

cea nucleară şi momentul magnetic al particulelor nu îşi 

micşorează valoarea în timp, oricâte interacţii (cu 

efectuare de lucru mecanic şi deci cu consum de 

energie) ar efectua particula, ea refăcându-şi cvasi-

instantaneu energia  
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