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Automobilová pojistka - 12. část 

Od ATO k maxipojistkám 

V minulých dílech seriálu jsme se věnovali základnímu technickému vývoji pojistek s 
přehledem od skleněných, přes „torpédo“ včetně nového technického nástupu pojistek typu 
ATO. Všechny měly společný jediný technický ukazatel rychlosti prohoření pojistky při jejím 
plném zatížení. Tavný drát, respektive tavné těleso pojistek bylo konstruováno tak, aby došlo k 
rychlému prohoření (v milisekundách), pokud dojde ke zvýšení toku proudu a teploty tělesa. 
Proto je označujeme jako rychlotavné pojistky. 

Další technický vývoj v oblasti autoelektriky 
a nově zaváděných spotřebičů v dopravní 
technice rozšířil a nově definoval širší po-
žadavky na funkčnost nového typu pojistky. 
Na rozdíl od rychlotavných pojistek, které 
zajišťovaly okamžité prohoření v případě 
elektrického přetížení okruhu, vznikl poža-
davek na nový typ pomalu tavné pojistky, 
která je schopná nejprve odolat prvnímu 
elektrickému šoku při náběhu spotřebiče 
do plného výkonu a následně jistit stabili-
zovaný proud po plném náběhu spotřebiče. 
Teprve při přikročení stabilizovaného 
proudu pojistka prohoří. 
Na první pohled se mohou zdát tyto nároky 
přehnané. Je však nutné si uvědomit, jaké 
nové spotřebiče jsou v současné dopravní 
technice zabudovány. 
Jako příklad lze uvést první vlaštovku pře-
chodu k pomalu tavným pojistkám, což bylo 
zavedení elektrických ventilátorů chladiče 
vody. Zatímco v minulosti byla vrtule ven-
tilátoru trvale poháněna  řemenovým po-
honem z klikového hřídele, zavedení elek-
trických ventilátorů chladiče vody 
znamenalo určitý přelomový bod do kon-
strukce jištění elektrických obvodů.
Moderní hnací agregáty používají elektrický 
pohon ventilátoru v závislosti na teplotě mo-
toru, chladicí kapaliny, teploty oleje, AGR 
ventilů a dalších komponentů stavby motoru. 
Rychlý náběh výkonu elektromotoru zna-
mená přetížení daného elektrického okruhu, 

které by znamenalo při použití rychlotavné 
pojistky její okamžité prohoření a odpojení 
příslušného elektrického obvodu.
Požadavek na nový typ pomalu tavné po-
jistky byl proto zcela jednoznačný:
■  vyrovnat se s kolísáním náběhového 

proudu a napětí při sepnutí 
■  vyrovnat kolísání toku proudu při náběhu 

spotřebiče až do maxima jeho výkonu
■  zajistit dokonalé jištění okruhu při překro-

čení hodnot maxima odběru spotřebiče

Rozdíl mezi rychlotavnou  
a pomalu tavnou pojistkou
Při porovnání prvních grafů je zřejmé, že 
oba typy pojistek vykazují stejnou teplotní 
křivku zatížení. 
Porovnáváme-li druhý typ grafu,  je jasně 
zřetelný posun času prohoření pojistky Maxi 
při jejím přetížení oproti typu ATO. 
Aby byla maxipojistka schopna odolávat 
vyššímu přechodnému zatížení, je její kon-
strukce robustnější a rozměrově větší. 

ča
s 

v 
se

ku
nd

ác
h

Bežné ampérové zatížení

Vývoj teplotní křivky pojistek Maxi
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Vývoj teplotní křivky pojistek Ato
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Konstrukce tavného tělesa je stejná, tedy 
precizní kalibrovaný výsek jejího tavného 
tělesa a nosného tělesa pojistky z jednoho 
kusu materiálu, která je opět jako u pojistek 
ATO patentována firmou Littelfuse. 

Plastový kryt tělesa pojistek je obdobně 
jako u pojistek ATO vyráběn z patentova-
ných materiálů nepodporujících hoření, 
tedy z rylonu nebo polyamidových směsí 
nylonu.

Zavedení nového typu nožové pojistky však 
přineslo i změnu v konstrukci pojistkových 
skříní nebo držáků pojistek. K tomuto té-
matu se v dalších dílech našeho seriálu o 
pojistkách vrátíme.   

khi, foto a grafy Littelfuse


