
ПРОВЕРКА И РEКТИФИКАЦИЈА НА ОПТИЧКИ НИВЕЛИРИ
И покрај тоа што скоро сите оптички нивелири се продаваат ректифицирани, неопходно е периодично да се проверува центричната
либела , компензаторот и паралелноста на визурната осовина со нивото на површината на земјата (агол i).

1. Проверка на центричната либела:
• Користејки ги положбените винтови , поставете го меурчето од центричната либела во центарот на кругот.
• Завртете го инструментот за 180°
• Меурчето не треба да излегува од центарот на кругот. Ако излегува , постапете на следниот начин:
• Половина од отстапувањето одстранете го со положбените винтови.
• Втората половина од остапувањето отстранете го со винтовите за ректификација (некои се за ректиф.игла некои за инбус кључ).
• Повторете го ова додека не добиете да цело време меурчето се наоѓа во центарот на кружната либела.
2.Проверка на исправност на компензаторот :
• Поставете го меурчето во центарот на центричната либела а еден од положбените винтови да биде во правец на визирањето(под окуларот)
• Навизирајте во јасна цел , после тоа завртете го положбениот винт за 1/8 од кругот. Преконтролирајте го хоризонталниот конец на
Нивелирот во однос на навизираната цел. Тој треба да се подскокне малку и пак да се врати на истото место навизирано пред тоа.
Ако тоа не е случај , тогаш компензаторот не е исправен и инструментот не е погоден за работа.
• Се препорачува да се врши проверка на компензаторот пред секое мерење.
*Некои модели на нивелири Leica (NA 2 , NAC2) , South (NL serie) …. , имаат копчиња кои служат за ресетирање (будење) на компензаторо

3. Проверка на аголот i.(главен услов за точност на нивелирот)
• Поставете 2 нивелмански летви А и В ( пожелно е на папучи ) на растојание од 50-60 м една од друга. Поставете го нивелирот на средина
Хоризонтирајте го и направете отчитување на летвите А и В. Висинската разлика меѓу А и В е Δh= a1-b1.

Преместете го нивелирот на растојание од 1-2 м од летвата А. Хоризонтирајте го и одтчитајте ги износите а2 и b2 на летвите А и В
. Ако│(а2-b2)-(a1-b1) │≤ 2 мм, не е потребна ректификација на нивелирот .
Доколку таа разлика е поголема ректификацијата се врши на следниот начин :



Навизирајте на летвата В и симнете го заштитното капаче од окуларот ( тоа е пошироко од самиот окулар), кај некои нивелири има 2
винта кај некои 4 од кои двата се за затегање а два се за дотерување на кончаницата.
Користејки ја ректификационата игла ( кај некои нивелири е инбус кључ), подигнете или спуштајте го хоризонталниот конец со
ректификациониот винт додека читањето b3 на летвата В не биде b3=a2-Δh.
Кога ќе ја добиете потребната вредност прицврстете го винтот за прицвстување
Спомнатата процедура треба да се повторува додека │(а2-b2)-(a1-b1)│ ≤ 2 мм.
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