
Du $an$proPonoj:
{ } trakcimaniero trena-Pu$ada
2) trakcio lokomotiva-stirvagona

Plia problemo temas pri komuna vetum de du motorvagonaj trajnoj, Öi ekzemple en

öefra-germana limregiono laü la skizo:- 
itaino geZZ6 $okötov (SvJ - Zwickau (Zk) veturas inter Zwotental (Zt) kai

Fatkin*ein (Fs) ltuplita kun trajno 83226 Adort (AA'Hof'
Tion tugania äiRnita nocio estas 09153 

"partotrajno 
sekundara (por plurgrupa

trajno)":
OCigi Vagonaro kunmetita elpasa$ervagonoj de diversaj trajnelirai stacioj'

nürvesä
pülä
rumanä
$l$\r*nä

bulgana
öeha
danm
franca
gFrmana
hungara
itala
kroata
norve$ä
pCIla

rumäna
slovena
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s se$fe/ftynring
rucfi wshadbrrvy ber przosfawanra JCIlromo tywy

ctrcu/afie reversrhdä
povrafn a wänia $ $Pre/??enrbo $/??eru

Terrmfinffirä Kr#rlgr#
TeKu 142 $e tembro äü1 t

Komunikilo de Terminara Sekcio en Faka Komisiono de IFEF
m,**atotc de Faka K*rnisiono:

$eeT Utdsl Ni*menr5 l{uvedvagisstrredc 98, I *K-3S** I{elsingmr

Tetrefono: +45 4S 26 13 l9 Retadrcsc: nicmenn,@1kabnlffisil"dk

$ekr*{ario de Terrninesä Sekcis;

f)-rs H*inr Haffinänn, Finstere ffiasse ? DH*01445 Rsdeb*ul

Telefsno: +49 35 I S3SSS?? Retedrnso: Hoffin*nn-IFHF.€Icablemail.äe

Karai gekolegoi,
ba6äü mi povos informivin pri eblo ricevi kaj uzi CD-ROM'drskon kun pli ampleksa

enhavo de la datenbanko UJC TermEdit, kaj pri ebto aliritiun terminaron en Inteffeto.
U/C pligrandigis la lingvonombron al 24. La 5 aldonaj lingvoj estas araba, irana

Farsi, kioata, horvega kaj slovena. Fridetaloj okazos 19-an de Oktobro Ul0-kunsido
en Lisbono. Do tio estos temo por TeKu 143.

Nun post somera paüzo mi prezentas la kunsidajn rezultojn en liberec, käj petas

vin larleble kontribui al kelkaj novaj terminaj taskoj.

Siskutrezultoi en llnerec
La partoprenantoj cie du termintral kunsidoj

terminojn:
en TeKu

üü1üS irakforko laüpinte enveturä 141

ü$ä31 trakforko elvetura 141

üü$ü5 trakforka $ekurigilo
kun artikoj 140

0äü54 rels frogopiryta komplenn*nta 140

0ä441 iiberigo de trako {veturüloi} 141

ü244?-^ tiberigo de trako iobstakioil t 41

ü3527 veturvoio surpiliera t 41

iaü novä propono sendita de
ian Werner

üSTSä signalo por prmesiva veturo t Sg

ü4255 tordita trako t 41

laü novä prüPCIno $sndita de
Jan Werner

$TS81 niveldifereneo öe reliunto
$S389 fnogoarängo duobla
üS6t 7 trakforka sekurigilo

kun agrafoj
ügS?S indikilo de finü-okupitoco

{por trakc i i I ka n duki*to}
Faks ekskurs$ en Lifurccal
ielfero öe rnonto ,fe,#töd

Smapu$Hä ryätt?? üfn 8fiärfä
s$ömi vlatrr

opsam#ngsfog
frsin de rarnässags
Ftügelzug
gytljtävonaf
trsno raccaglitors
ulalr ta z,birnim brutam
opp$a/n/rngsfog
poclEg rdauuczy m an*wrowy
tren *o/ecfor
dosfavn i vlak

$ar lnü la difino temas prl dugbla vagonarü -

0i ekäemple tnter äf kuj F$, ien tri $angproponoi:
t ) pasaservasCInaro Plurtrainn
äl Pasa$ervnsCInaro dutraina
$l Pasaservägsnäro duobla

Ankaü la nedifinita nocio 02421 "trajnduobligo" 
povas koncemi öitiun aferon, aü/kaj

unirän31gon de antaüa (09184) aü serva (091s5) kromtrajno'.kun trajndistancigo.

buloara öeoeu anax itala sdappiamento di un treno

;;i"; - zdvo1en1 vdanl vtaku kroata votnia vlaka u dva diiela

oänä dub{aring af at tog norvega dublertng.av tag

frän"u dfidubte'ment d'un train pola uruchomienie pociqgu ,bis"
oermana Doppetführung elnes Zuges rurnana tren partea a daua

t;;;ä ioüät magXeiAzese 
- 

slavena voinja vtaka v dveh detih

Fö manfo de difino ne eblas pli klarige modifi la terminon trainduobligo'

$civoleme mi atendas viajn opinioin'
Bonan sanon kaj interesan aütunan cerbumadon amike deziras

Heinz Hoffmann

-[41

t4ü

14ü

139

*e öS-a IFEF-Kongre$o ciecidis jenain

il{a#



ü!
,%.

en TeKu
09978 indikilo de trakokupiteco {regejo) i3g
12927 relo frogopinta öefa 140
99836 frogoaran$o simpla ßA

Koncerne nocion 08143 Vito Tamillo klarigis, ke ne estas sinonimeco kun 03732.
$ekve la nocio restas diskutenda. Mi traktos gin sub 

"Novaj 
laskoj". La difino de

03732 restu kielen TeKu 139, pa$o 2.
Posf peto pri helpo al tradukado de pliaj urc-difintekstoj, precipe el angla kaj

franca fingvoj, kolego E Hennlng O/sen afable esprimis sian pretecon. Dankon al li.

Novai täskoi

Jen ripeta trakto de nocio elTeKu 139, pago 3:
08143 signalo permesanta atenteme matrapidan preterpason 0e haltindika

signalilo al eventuafe okupita trako.
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07{ 34 Motorvagonaro ambarlkape havanta kondukistejon.bulgara enax, xoümo ce epbwq itala convogtio reversibla
oapam\o f kroata

öeha
dana
franca
germana
hungara

bulpara
öeha
dana
franca
germana
hungara
itala
kroata
norvega
pola
rurnanä

bulgara
öeha
dana
franca
germana
hungara
itala
kroata

styrevogn$fog
rafne räservible
Wendezug
ingavonat

kyvadtovy vlak
,,kaffusefl-tog
train-carrousel
Pendelzug

krutni vlak
pendeltog
pociqg wahadtowy

- tren Wndular

091 65
aflatr., Kc|ümo ce spbr4ä afipam$o
vratni vlak
.s'fyreyognsfog
train rdseruiÖ/e
Wendezu{l

povratni vlak
vendbart tog
pociEg nawrotny
tran navetä

vlak kyvadlovö doprava i

vlakovna garnitura prikladna za
vof,nju u oba smjera
pendlertog
poci4g nawrcitny
tren navetä
ob oyes tran ski m otorn ik

n0rvega
pola
rumana
$lovena

öeha
dana
franca

germäna
hungara
itala

kroata

norvegä

p0lä

rumanä

slovena

Du San$proponoj:
1| motorvagonaro ambaükape kondukebla
2f motorvagonaro kun ambaükapaj kondu kist€joi

Pri loko m otivtrakcia trajnkompleto ekzistas nedifi nita nocio
09047,ka ruseltrajno" kaj difinita nocio 091 65 

"navettrajno":09{65 Trajnkompleto kun lokomotivo öe unu kaj stirvagono öe la alia vagonarkapo,
kiu sen 6an$o de sialonsisto estas normalrapide veturigebla en ambaü
direktoj.

09047

pfivolävacf ndyösf
rangergrffinser?? ffirke
signal d'appel
en rnanoe{Jyre
Einrücksignal
fo/afäsl hatarjelzö
sesfns/e di chiamata
in manlvra
ranärni signal za
zau$tav$anje
varse/sign al ved
sporskfre
sygnaf w$trzymania
manewrowania
seffnat de cltemare
la manevrä
srgna/n i znak:
,,premik prepovedafi"

Itolqj hcftindikaj äefsignof iloj kun signoloj
08143 kqi 0373e

En la difino mankas karalderizaio, kiun tu$as franca, itala, kroata, pola kaj rumana
torminoj, norne mencio de manovrado (a! stacia trakq). Laü elapliko de nia itala
kolego Vito Tornilto temas ne pri permesiva veturo en eksterstacia bloksekcio, sed
pri enve{uro en stacion aü pluveturo en alian staciparton. Nacia reglamento povas
ordoni, ke la en- aü pluveturo okazu ne kiel trajn-, sed kiel manovra veturo. La
siqnalo estas spEco de signalo substitua (08152).

San$propono: signalo substitua por laävida veturo

ingavonat
trano Gon porcor$o circolare convogtrio reversible

slo-vena krain:i vlak motornik za obe smeri vobnje
Öar al pluraj nacilingvaj terminoj 09047 estas aldonita la noto "sen translokado de

lokomotivo", mi proponas konsideri tiujn du terminojn sinonimaj, do eleldi saman
Esperanto'terminon laü la hungara ekzemplo. Du Sangproponoj:

{ } trqinkompleto ttena.pu$ada
2) tqinkompleto loltomotiva-stirvagona

Portrakcimaniero laü 09047/09165 ekzistas difinita nocio 05442 
"navettrafiko":45442 Trakcimaniero,0e kiu trakciilo kuplita öe unu kapo de vagonaror trenas aü

pu$adas Oin, kej la tnakciilo estas ambaükaze stirata de kondukistejo öe la
respektiva trajnkapo.

o6pamev mpa*ux
kyvadtovä jizda
karsel med styrevqn
marche an rd,versibilitf
Wendezugbetrieb
ingavonati közlekedds
ffiarcia reyersrbi/e
povratna voinja bez protniana polotaja lekomotive
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Jam delon$e mi volas malimpliki la liaoson Öe la radiko plläv9t"', sed nur antaü

nelonge aperis kelkaj klarigaj-difinoi. Komence rimarku, ke 2002 oni en PIV 3an$is

onavd-', ai ,naved-". Tie navedo estas ilo 'por teksoma$ino, per kiu la vefiofadeno

ästas transportata laü ir-relra movo. La dua adJektivo onavedan signifas,ir-reira'' Kie

en trafiko indas uzi la radikon? Unue koncemas pasa$eron, kiu en mallongaj

intertempoj (öiutage) veturas per trafikilo tien-reen inter du lokoi (lo$loko kaj labor-

aü fernejfoko). Tiukonceme UIC TermEdit enhavas nocion
05672 onavetulo", sen difino. Veßajne ne estes iu dubo.

Nur necesas korektopropono: navedulo

Se temas pritrafiko precipe portiaj pasa$emj, ekzistas nedifinitd nocioj

05573 "trafiko 
navettrajna" kai 08974,trafiko laboristara"'

05573 08974
bulgara Padomnuuecxu mPaQux

öefiä doprava do zamästnäni
dana pendleftnfrk bolig-arbeidsdedstrafrk
franca migrations alternantes trafrc domicile-emploi
germana Pendleruerkehr Barufsvarkehr
iungara ingaforgalam munkäbaiär{ forgalom

itad sposlamenti pandolai traffico pendolare 
.

kroata odtazno-povratnevoLnie piievoz na posaa Ispos/a
noruega pendling arbeidsreise
pola rucn wänaA6wy ructt spowodawany doiazdami do pracy

rumana traftc Pendular trafrc
sfovena promet dnevne migraciie redni prevoz dom'sluZba

Du solvoj:
iliasi tiujn du nociojn diferencaj kun la terminoj trafiko navedula fAi

trafiko laboristara, öar lernantoj ankaü estas naveduloj, aü

2) konsideri la du terminojn sinonimaj, do elekti saman Esperanto-
terminon laü la Öefia ekzemplo, güz.lltrafiko navedula aü
2.2) trafiko laboristara.

Se temas pritrajno precipe portiaj p-asaoeroj, ekzislas nedifinitaj nocioj

05S37 ,navettrajno" kaj 09075 / 09136 "trajno 
laboristara".

05837 09075 / 091 36

La solvoj respondas altiuj pri trafiko, sed kun la terminoj traino navedula kaj/aü
tlajno laboristara.

Dua kazo por trafikrilate uzi la radikon onaved-" koncemas ripetan tien-reen-iro de
veturiloj, kiuj normalkaze libere divensvoJe cirkulas, nome varvagonoj. Por tio jam
ekzistas nocio:
.|0086 Varvagono uzata elekonomiaj kaüzoj en fiksai kursoj inter karyad'kaj

malkargadstacioj.
La $isnuna termino varvagono navcda ne esta$ dgnove diskutinda.

Pri koncema trajntrafiko ekzistas difinita noolo 08068 
"servo 

navetraina":
08083 Trajntrafiko, Öe kiu vagonaroj revenas alsia antaüa elirstacio'

MAHe6peHQ*8ltAKO6€ CfiyilfiA itala saruiz,io con treni-navetta

kroata

norvega

pola
rumana

slovena

05837
odfazno-povratni vlak

pendlertog '

poaiEg wahadtovty
tren nsvefä

vtak v migracl.y'skem
medmesfnem prometu

kyvadlovä doprava
sfiuff/e-trafik
servics de navette

09075 / 0s1 36
vlak z,a prijavoz na posao i $ Posla;
radniöki vlak

, pendlertag;

' arbeidertog
pociEg do przewoa,öw pracawn iczych
tren suburban;

.tren de muncitori
de/avs Ri vlak;
vlak za prevaz delavcev

kroata promst vlaku u oba sffJera
norveg a skytteltrafik
pola przewoz,y wahadflwa

bulgara
öeha
dana
franca

bulgara
0eha

dana

franca

germana
hungara

train-navette

Pendelzug
ingavanat

train domicile-em ploi;

train ouvrier
Berufs zug
h ely i6 rdekü m u nftäs vonaf;
munkäsvonaf
treno pendalare;
treno aperai

grraK, Koümo ce epbryA odpam*Q paöomuuqecuu snav
kyvadlov!,vtak vlak urööllt pro pFepravu do a ze

zamöstnäni;
dölnick!'vlak

pandtertog Pendlsrtog;
arbeidertog

germana Pendelverkehr rumana trafrc de navette
hungara ingavonat-forgalmi szotgälat slovena migraci medmestni promet

tä OiRno povas koncerni kaj vartrafikon - nome kun navedaj varuagonaroj - kai
pasafiertraflkon. Kvankam pasa$ervagonaroj ja preskaü Öie iras-reiras, navedeca
specialajo estas kurtdistanca, precipe al- kaj interkonduka trafiko (07031, 1113Q en
mallongaj intertempoj - intemacie vaste konigata kiel shuffle-traliko.

Du San$proponoj:
I ) trqintrafiko navedvagonara
2l traintrafiko naveda

Tria motivo por trafikrilate uzi la radikon ,naved-" koncemas eblon konduki
trajnkompleton de siaj ambaü kapoi, do sen neqeso, antaü retroveturo manovdgi
trakciilon al la alia kapo de la vagonaro. Tamen, por ne konfuzigi legantojn, mi
tiukaze rekomendas ne uzi"nave&o, sed seröialian solvon.

$e temas pri motorvegonaro, 0iu motorvagonkombinaio havaS ambaükape
kondukistejon. Sed efizistas ankaü disigeblaj motorvagonaroj - kaj kun ambaükapaj
kaj kun nur unukapaj kondukistejoj. Öe la lastaj jam malmodemaj konsistigoJ

necesa$ antaü retroveturo manovrigi la motorvagonon al la alia vagonaßapo. Por la
unuaj du kazoj ekzistas nocio 07134 

"naveürajno":
itala treno navetta


