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1. ПРИЗНАЧЕННЯ НІВЕЛІРА 

Нівелір Н-3 точний з рівнем і елеваційним гвинтом призначений для 

геометричного нівелювання ІІІ класу з середньою квадратичною похибкою не 

більше 3 мм на 1 км ходу в діапазоні температур від мінус 40°С до плюс 50°С. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Зорова труба 

Збільшення, крат            30,5±1,5 

Діаметр вільного отвору об’єктива, мм                39 

Кут поля зору: 

 по вертикалі              1º20’±4’ 

 по горизонталі             55’±3’ 

Фокусна відстань телеоб’єктива, мм          250,01 

Постійний доданок далекоміра, м      0,006 

Коефіцієнт далекоміра           100±1% 

Найменша відстань візування, м          1,8 

Межа дозволу в центрі поля зору труби, не більше   4’’ 

Рівні 

Ціна поділки рівня при трубі на 2 мм, не більше               15±1,5’’ 

Ціна поділки настановного рівня на 2 мм, не більше    5±1’ 

Розміри й маса 

Довжина зорової труби, мм, не більше     175 

Висота нівеліра, мм, не більше                 156 

Габаритні розміри футляра, мм, не більше               

 240x175x150 

Довжина штатива зі зрушеними ніжками, мм, не більше  1000 

Маса нівеліра, кг, не більше .       2,0 

Маса футляра, кг, не більше       2,5 

Маса штатива, кг, не більше       4,0 

Маса комплекту рейок, кг, не більше      7,0 

 

3. БУДОВА І  ПРИНЦИП РОБОТИ НІВЕЛІРА 

Нівелір (рис. 1 і 2) складається із двох основних частин: нерухомої нижньої 

і верхньої, що має можливість обертатися щодо нижньої на 360° і нахилятися у 

вертикальній площині на  ±20’. 

Верхня й нижня частина нівеліра з’єднані гвинтом 6 (див. рис. 1). Нижня 

частина являє собою підставку 3 з трьома піднімальними гвинтами 4, на яких 

закріплена пружиняча пластина 5 зі втулкою, що має різьблення під становий 

гвинт, який призначений для закріплення нівеліра на штативі. 

Підставка несе втулку, у яку входить вертикальна вісь обертання нівеліра, 

жорстко пов’язана з його верхньою частиною. 
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Рис. 1 – Нівелір Н-3 (з боку рівня при трубі): 

1 - закріпний гвинт, 2 - коробка рівня, 3 - підставка, 4 - піднімальний гвинт, 

5 - пружиняча пластина зі втулкою, 6 – гвинт 

 

Рис. 2. Нівелір Н-3 (з боку, трибки фокусуючої лінзи): 

1. – окуляр; 2 - корпус труби; 3 - механічний візир; 4 - об'єктив; 5 - голівка 

трибки, 6 - навідний гвинт, 7 - настановний рівень, 8 - виправний гвинт 

настановного рівня, 9 - елеваційний гвинт 
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У верхній частині розташовані:  

- зорова труба, що має внутрішнє фокусування; 

- контактний рівень при трубі з призматичною системою; 

- система нахилу зорової труби у вертикальній площині; 

- настановний рівень 7 (див. рис. 2), пов’язаний з вертикальною віссю 

обертання; навідний 6, елеваційний 9 (див, рис. 2), закріпний 1 (див. рис. 1) 

гвинти. 

Навідні й елеваційний гвинти, голівка трибки 5 (див. рис. 2), настановний 

рівень розташовані з правої сторони об’єктива, а з лівої - розташовані 

контактний рівень при трубі з системою призм, закритих коробкою рівня 2 (див. 

рис. 1). 

Система призм рівня при трубі забезпечує передачу зображень кінців 

пухирця рівня в поле зору окуляра 1 (див. рис. 2) зорової труби. Окуляр зорової 

труби має розхід в діапазоні ±5 діоптрій. 

При горизонтуванні нівеліра зображення кінців пухирця рівня при трубі 

сполучається за допомогою елеваційного гвинта. 

Зорова труба складається з об’єктива 1 (рис. 3), фокусуючої лінзи 2 і 

окуляра 4 з сіткою 3. 

У поле зору (рис. 4) зорові труби видні перехрестя із двома далекомірними 

штрихами для виміру відстаней і бічне вікно, у яке передається зображення 

кінців пухирця рівня при трубі. 

Принцип роботи нівеліра полягає в приведенні в горизонтальне положення 

візирної осі зорової труби за допомогою елеваційного гвинта і рівня при трубі й 

знятті відліку по нівелірних рейках, розташованих на точках, між якими 

визначається перевищення. 

 
 

Рис. 3. Оптична схема нівеліра Н-3: 

1 - об’єктив, 2 - фокусуюча лінза, 3 - сітка, 4 - окуляр, 5 - призма, 6 - 

об’єктив мікроскопа, 7 - призма, 8 - прямокутна призма, 9 – призми, 10 - захисне 

скло, 11 - рівень 
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Рис. 4. Поле зору зорової труби 

 

4. ПІДГОТОВКА НІВЕЛІРА ДО РОБОТИ 

Перевірка ходу піднімальних, навідного і елеваційного гвинтів 

Піднімальні гвинти 4 нівеліра (рис. 1) повинні обертатися при щільно 

загвинченому становому гвинті легко й плавно. Відрегулюйте хід гвинтів, якщо 

обертання їх ускладнене або, навпаки, занадто легке. Для цього, не знімаючи 

нівелір зі штатива, вигвинтите по черзі піднімальні гвинти настільки, щоб 

збіглися отвори втулки й голівки піднімального гвинта. Вставте в ці отвори 

шпильку й поверніть втулку в ту або іншу сторону, тим самим послабляючи або 

роблячи більш тугим хід піднімального гвинта. Здійснюйте регулювання 

поступово шляхом декількох виправлень і проб ходу кожного гвинта. 

При тугому або занадто вільному ході навідного 6 (рис. 2) або 

елеваційного 9 гвинтів в отвори регулювальної гайки, наявної на кожному 

гвинті, вставте шпильку і обертанням гайки доможіться плавного ходу гвинтів. 

 

Перевірка плавності обертання зорової труби навколо вертикальної осі 

Якщо обертання зорової труби навколо вертикальної осі відбувається 

занадто туго, зробіть чистку осьової системи і змініть мастило. Для цього 

відверніть гвинт 6 (рис. 1) доти, поки він не звільнить вісь. Потім, вигвинтите 

навідний гвинт до відмови й притримуючи гільзу пружинного пристрою 

навідного гвинта, вийміть циліндричну вісь разом з верхньою частиною із 

втулки. Протріть вісь і втулку чистою серветкою, злегка змоченою чистим 

гасом, витріть потім сухою чистою серветкою насухо й ретельно видаліть з осі 

й втулки волокна тканини, що залишилися. Змастіть вісь маслом з маслянки, 

провівши стержнем маслянки 3-4 смужки уздовж осі. Вставте вісь у втулку, 

стежачи за тим, щоб шпилька й гільза пружинного пристрою навідного гвинта 

потрапили у відповідні заглиблення хомутика, після чого загвинтите гвинт 6 до 

упору. 

Чищення й змащення осі нівеліра робіть в закритому приміщенні. 
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5. ПОЛЬОВІ ПЕРЕВІРКИ НІВЕЛІРА І ЇХ ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Перевірка установки сітки ниток 

При правильно встановленій сітці вертикальна нитка її повинна строго 

збігатися з виском. 

Наведіть вертикальну нитку сітки на підвішений на шнурі важкий висок, 

розташований на відстані 20-25 м від нівеліра. Якщо вертикальна нитка сітки 

не збігається з виском, зробіть виправлення. Відгвинтите три гвинти, якими 

окулярна частина прикріплена до корпуса зорової труби, і зніміть цю 

окулярну частину з труби. При цьому стає видна оправа з сіткою, також 

прикріплена трьома гвинтами. Відпустіть викруткою верхній і нижній гвинти 

на повний оберт, а середній - на чверть обороту. Поверніть оправу пальцями, 

одягніть окулярну частину на трубу, і, не пригвинчуючи її гвинтами, 

перевірте положення вертикальної нитки. Якщо нитка не змінила свого 

первісного положення, то знову, знявши окулярну частину, відпустіть ще 

трошки середній гвинт оправи. Поверніть оправу з сіткою. Таким шляхом 

доможіться того, щоб вся вертикальна нитка строго сполучилася з виском. 

Після того, знявши окулярну частину, загвинтіть спершу середній, а потім 

верхній і нижній гвинти оправи сітки, одягніть окулярну частину і, 

переконавшись, що правильне положення нитки не змінилось, пригвинтіть 

окулярну частину до корпуса труби трьома гвинтами. Після виправлення 

положення сітки перевірте обов’язково і, у випадку потреби, виправте кут "і" 

нівеліра способом, зазначеним нижче. 

 

Перевірка настановного рівня 

Вісь настановного рівня повинна бути паралельна осі обертання 

нівеліра. 

Установіть зорову трубу паралельно лінії, що проходить вздовж двох 

піднімальних 4 (рис. 2) гвинтів. Приведіть піднімальними гвинтами пухирець 

настановного рівня на середину. Поверніть верхню частину нівеліра на 180°. 

Якщо пухирець рівня при цьому сходить з середини, тоді на половину 

відхилення перемістіть його виправними гвинтами рівня, а на іншу половину 

- піднімальними гвинтами, після чого знову поверніть верхню частину 

нівеліра на 180° і у випадку зсуву пухирця з середини зробіть повторне 

виправлення. Після виправлення надійно закріпіть середній гвинт, що 

скріплює рівень з підставою. 

 

Перевірка установки рівня при трубі (перевірка кута "і") 

Візирна вісь труби й вісь рівня при трубі повинні бути паралельні між 

собою. 

На віддалі 50-75 м один від одного забийте два кілки (точки 1 і 2). 

Нівелір установіть над точкою 1, приведіть у робоче положення, виміряйте з 

погрішністю не більше 1 мм його висоту Н 1  (відстань від центра окуляра до 

кілка) і візьміть відлік l 1  по рейці, яка установлена в точці 2. Потім поміняйте 

нівелір і рейку місцями і, виконавши аналогічні описаному вище дії, 
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отримаєте значення Н 2  і l 2 . Значення кута "і" обчислите по формулі: 

( ) ( ) 
S

HH
і

2

1221  +−+
= 11

, 

де  H 1  і H 2  - висота нівеліра над точками 1 і 2, мм;  

l 1  і l 2  - відліки по рейці, мм; 

S - відстань між точками 1 і 2, мм; 
 = 206205 

Виміри, зазначені вище, повторіть не менш трьох разів. Розбіжності між 

окремими значеннями кута "і"  не повинні перевищувати 5". За остаточний 

результат визначення кута "і" візьміть середнє арифметичне значення із всіх 

вимірів, визнаних придатними. 

Виправте положення рівня, якщо кут "і" виявився більше 8". Для цього 

встановіть зорову трубу за допомогою елеваційного гвинта на відлік 

і
2

d
l



 
+   . 

Кут "і" беріть з його знаком. Сполучіть, діючи виправними гвинтами, 

зображення кінців пухирця рівня. Зробіть потім одним прийомом контрольне 

визначення кута "і". Повторіть виправлення, якщо виявиться, що кут "і" 

більше 8". 

Рекомендується перевірку й виправлення установки рівня виконувати в 

похмуру погоду; якщо доводиться робити це в сонячну погоду, необхідно 

захистити нівелір від прямих сонячних променів. 

 

6. ПОРЯДОК РОБОТИ НІВЕЛІРА 

Установка нівеліра 

Установіть штатив таким чином, щоб відстані між кінцями ніжок були 

не менше половини довжини ніжки, і вдавіть наконечники в ґрунт. 

Установіть нівелір на штативі так, щоб наконечники піднімальних гвинтів 

увійшли в пази на голівці штатива, і закріпіть становим гвинтом. Закріпляйте 

нівелір на штативі помірковано, щоб не ускладнювати ходу піднімальних 

гвинтів. 

Порядок роботи на станції 

Встановіть вісь нівеліра в прямовисне положення за допомогою 

настановного рівня. 

Наведіть трубу нівеліра на чорну сторону задньої рейки, сполучіть кінці 

пухирця рівня при трубі елеваційним гвинтом, зробіть відлік по середній і 

далекомірній нитках. 

Наведіть трубу на чорну сторону передньої рейки, сполучіть кінці 

пухирця рівня при трубі елеваційним гвинтом, зробіть відлік по середній і 

далекомірній нитках. 

Наведіть трубу на червону сторону передньої рейки, сполучіть кінці 

пухирця рівня при трубі елеваційним гвинтом, зробіть відлік по середній 

нитці. 

Наведіть трубу на червону сторону задньої рейки, сполучіть кінці 



 10 

пухирця рівня при трубі елеваційним гвинтом, зробіть відлік по середній 

нитці. 

 

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ НІВЕЛІРА 

Установлюйте штатив з прикріпленим до нього нівеліром обережно, не 

піддаючи нівелір різким поштовхам. 

Якщо на нівелір потрапили краплі вологи, дайте їм висохнути і тільки 

після цього протріть нівелір. 

Не піддавайте нівелір різким перепадам температур. 

Якщо робота проводилась при низькій температурі, нівелір, після 

внесення в тепле приміщення, залишіть на 2-3 години в закритому футлярі і 

тільки після цього його вийміть і протріть. 

Нівелір має просвітлену оптику, тому чистку оптичних деталей при 

їхньому забрудненні робіть обережно, чистою серветкою, не додаючи 

значних зусиль, щоб уникнути ушкодження покриття, що просвітлює. 

Не проводьте роботу, якщо рухливі частини або гвинти нівеліра не 

плавно обертаються. З’ясуйте й усуньте причини цього. 

При неплавному обертанні труби на вертикальній осі змажте заново 

вертикальну вісь, як описано в розділі "Підготовка нівеліра до роботи". 

Віддайте нівелір у майстерню при необхідності змащення всіх інших 

рухливих механізмів (механізмів навідного, елеваційного і піднімального 

гвинтів, окуляра, фокусуючого пристрою). 

Застосовуйте для змащення осьової системи масло, яке знаходиться в 

маслянці. Не робіть змащення занадто рясним, тому що воно швидко 

забруднюється. 

Не загвинчуйте занадто туго виправні й інші гвинти нівеліра, щоб не 

зірвати різьблення і не створити зайвих натягів. 

Кладіть у футляр нівелір, інструменти й приладдя при перевезеннях і 

зберіганні. Вберігайте при перевезеннях футляр з нівеліром щоб уникнути 

розладу юстировок і поломок від сильних поштовхів, ударів, падінь і різких 

струшувань. 

Зберігаєте комплект нівеліра в сухому опалювальному приміщенні при 

температурі не нижче +5°С. Добові коливання температури не повинні бути 

різкими і викликати підвищення відносної вологості більш ніж до 70%. 

Перед тривалим зберіганням комплект нівеліра потрібно піддати 

ретельній консервації. Змажте всі незабарвлені зовнішні поверхні гарматним 

або іншим консерваційним мастилом. 

Консервація повинна проводитися в сухому і чистому приміщенні з 

температурою повітря не нижче +15°С. Протріть перед консервацією 

поверхні тампоном, змоченим сумішшю, що складається з 80...90 об’ємних 

частин петролейного ефіру і 20...10 об’ємних частин ректифікованого спирту 

або авіаційним бензином, а потім протріть чистим дрантям. Підігрійте 

консерваційне мастило до +25°...30°С і нанесіть тампоном або пензлем 

тонким шаром на поверхні, які потрібно консервувати. 
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Не допускається потрапляння мастила на поверхні оптичних деталей. 

Зробіть про зроблену консервацію в паспорті відповідний запис. 

Перед початком експлуатації комплект нівеліра необхідно 

розконсервувати. Для цього зніміть із законсервованих поверхонь дрантям 

шар мастила і протріть їх тампоном, змоченим у спирто-ефірній суміші або в 

авіаційному бензині. 

Чохол, наявний у комплекті, слугує для захисту нівеліра в курну або 

дощову погоду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


