
04173
10280
14281
10283t12855
10286
041 59
04171
09250
12690

sakstacio
alto de mallevita pantografo
pantog rafa levodistanco
pantografa funkciadzono
pantografalto momenta
stacio traire disforka
stacio konekse disforka
Slosi I interrigla instalajo
relprofila redukto öe
nadlorefkalkano

vendespor
boucle h6licoidale
Kehrschleife
lazo cerrado

143 laü unusola propono
143 laü nova propono
143 laü propono 1

143 laü propono 1

143 laü propono 2
144 laü unusola propono
144 laü unusola propono
144 laü propono 1

144 laü propono 1

TeKu:
07183 Trako deflankiQa en trakaro, kiu poste

^ denove atingas la deirajn trakojn.
öeha kolejovä smyöka
dana vendespor
franca raquette
germana Kehre
hispana via en raqueta
hungara hurokvägäny

Kvankam por nocio 08835 mankas difino,
pritia trako.

08835 (sen difino)
bulgara Konoao3 3a MaHeepeHo

u3meenflHe
vytaZnä kolej
udtreksspor
voie de tiroir
Ausziehgleis
via de distibuci6n

3

spiralo 1 Ebena kurbo, kiu pli kai pli rnalproksimi$as
de sia deira centra punkto, rondirante öirkaü $i.

Sekve tiu termino ne taügas. Vere spiralforme la skizita
unika fervojlinio atingas la monton Brocken en Harco:

Due koncernas solvon por retroveturo, tipe
fervojo. La bildo montras ekzemplon:

öe tramvojo, sed tre malmulte ankaü öe

* laü unuanima prefero el retaj respondoj:
signalo substitua por laüvida
veturo ß91142 laü unusola propono

* kielsekvoj el decido pri 08068:
05837 vagonaroir-reira
10086 varvagono ir-reira

Novaj taskoj

Unue temas pri artifika traceado de relvojoj
en montaro, por primajstri necesan altec-
diferencon.La bildo montras solvon kun
daürigo de la origina direko:

00999 Trako konstruita en formo de helico.bulgara x.n. nuHnn cnupanHo auet4aöeha öroubovitä smyöka

La $isnuna Esperanto-termino,Jrak$irejo harpingla" ne bone taügas pro la plv-difino
$iri 3 Sanli la direkton de veturilo.
kaj pro tio, ke fervojajtrakradiusoj - kontraste al eblaj Soseradiusoj - devas estitro
grandaj kompare kun harpinglo. Jen du 3an$proponoj, eventuale kun alia kombino:
l) trakobuklo returna
2) trakma$o por retroveturo
PIV klarigas: maSo 1 Öiu el la nodoj. kiujn formas ... fadenoj ... en reto.

maSo 2 Ciu el la aperturg. kiujn tiuj nodoj lasas inter si.

Trie la novaj taskoj ternas pri trako por distribui
vagonojn al aliaj trakoj laü jena bildo:

F4_ 08_8!_5

L W749

08143

dana
franca
germana
hispana

TeKu:
142
142

itala
kroata
norvega
pola
rumana
slovena

EOrne
Rolosijeöna petlja
vendespor
pqtla obrotowa
linie de evitare
tirna zanka

I
dekli'ro I
sunren 

I

,---\/\{i
'*

itafa tracciato elicoidale
kroata pulasta petlja
norvega spiralkurve
pola pqtla serpentynnowej trasy

torowej
rumana bucläelicoidalä
slovena spiralna zankahungara szerpentin

fro la $isnuna Esperanto-termino ,,trakobuklo helicoida (montara)" ni konsultu la
PIV-difinojn:
buklo 2 fungoforme kurbigita fadeno, rubando, Snuro.
helico 2 Kurto de Sraübkanelo.
helicoido Surfaco generita de rekto, kiu movi$as tiel. ke öiu punkto trairas helicon kun

donita akso.
Estas klare, ke ,heliqqjg!-" ne taügas, öar temas pri areo. Mi proponas pripensijenajn
terminSan$ojn, eventuale kun alia kombino:
1) trakobuklo helica (montara)
2) relvojhelico (montara)
La bulgara, norvega kaj slovena terminoj enhavas,,spiral-'. Jen la plvdifino:

öeha
dana
franca
germana
hispana

laü la nacilingvaj terminoj evidente temas

hungara kihüz6vägäny
itala tronchino di sicurezza
kroata izvlaönikolosijek
noryega uftrekksspor
pola tor wyciqgov,ty
rumana linie de garare sau manevrä
slovena izvleöni tir ]
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La gisnuna Esperanto-terminO estas ,,trako tirmangvra", kvankam tiea manovrado

okazas alterne tire kaj Pu$ade'

Problema estas nocio 09749. U/Gdifinoj ekzistas nur en kroata kaj slovena li.no.voi,

fai iote ta kroata difino mencias priservön de klienta (nome industria) trako. Ankaü

la germana ternino rilatas altio. La slovena difino estas pli Qenerala'

09749 Trako pof distribui vagonojn al trakaro kaj tiel prbervi klienlain trakoin'

bufqara npucaeöunumenei Kotloeas itala binariq di raccordo

Ö"nä 
- 

päpojnä kotej kroata prilazni kolosiiek

O"na 'titiluiningsspor norvega tilstillingsspor

franca voie de äesserfe pola tor bocznicowy

g"rmunu Bedienungsgleß rumana linie de garare

f,isü;; via gue sivd algtun a instalaeiln slovena izvleöni tir za tirno skupino

hungara Kszolgä16 vagänY

La Qisnuna Esperanto-termino ,trako klienta" (korekto de antaüa 'trako 
ali$a" ) certe

ne [ustas. Mi petas respondi, kion esprimas via nacilingva termino, precipe kiun

difebncon al 08835 (fine de la antaüa paQo).

provizore mi proponas doni la difinon ssn la etlitera parto al nocio 08835 kun la

termino:
trako distribua

Sekve nocio 09749 havu la kompletan difinon kaj la terminon:

trako distribua klientPriserva

fiaoson öe nacilingvaj terminoj havas nocio 09742, Öar pluraj terminoj rilatas ankaü

al distribuado, aliaj al Parkado:

09742 (sen difino)
bu|aara pasnpeöenumeq,eH Kofloeog itala binario di scomposizione

ä"nä 
- 'odstävnä kotei kroata kalos$ek za rastavlianie

dana henstillingssPor vlakova

franca voie de d6branchement norvega greinspor
qermana Zerlegegleis pola tar odstawczy

filipunu via dä ieseamposieiön rumana linie de desfaeere

hungara vonatfetoszto iagany slovena tir za razformiranie vlaka

La $isnuna Esperanto-termino estas ,,trako disran$ada". {qkaü tiukaze mi petas, laü

esüimo Oe via nacilingva termino diri vian opinion, Eventuele ni konstatu, ke

p"rkaOtoncernaj terminöj mat$ustas, kaj temas pri distribua trako en ran$adstacio.

Restas du terminProPonoj:
1) trako disranSada (kiel$is nun)

2) trako distribua ran$adstacia

Anticipe dankante deziras agrablan post$omeran tempon Heint Hoffrnonn.

Terminara Kuriero

Karai gekolegoj,
el trakto de nocioj rezultis jenaj

Rai,ll,exfc-te rm i n dec i doj :

" larl du fakaj kunsidoj de 64'a |FEF-kongreso
05442 trakcio lokomotiva-stirvagona
05572
05573
97134

08068

08974

navedulo
trafiko navedula
motorvagonaro ambaükapo
kondukebla
vagonartrafi ko ir-reira

trafiko laboristara

TeKu:
142 laü propono 2
142 laü propono 1

142 laü propono 1

09047/09165 trajnkompleto lokomotiva'
stirvagona

09075/09136 trajnolaboristara
CI9153 pasa$ervagonaro plurtraina

Du 125-jorqi
jubileoj -
da l'funcoj

Et3puraj Fervojoj
koj de Espercnto

laü propono 1

laü nova propono sendita
de Heinz Diedrich Haftig
laü propono 1

laü propono 2
laü propono 1

laü propono 1

142
142

142

142
142
142

Komunikilo de Terminara Sekcio en Faka Komisiono de IFEF
Gvidanto de Faka Komisiono:

Jan Uldal Nieman4 Hovedvagtsstrede 98, I DK'3000 Helsingor

Telefono: +45 49 26 13 19 Retadreso: niemann@,lrabelmail'dk
Sclrctario dc Tcrminara Sckcio:

D-ro Heinz Hofftnann. Finstere Gasse 2 DE-01445 Radebeul

Telefono : +49 3 5 | 8335877 Retadreso: Hoffmann-IFEF@cablemail.de


