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04771 Stacio sur traira linio kun unu aü pluraj koneksaj linioj, konstruita por

trajnoj netrairaj inter la traira kaj koneksa$) linioj.
öefia pllpoinästanice slovena prestopna postaia

dana tilslutningsstation
franca gare de conesPondance
germana Anschlussbahnhof
hungara csatlakozö ällomäs
itafa stazione dicaincidenza
koata priWiuöni kolodvor 

l

norvega tilslutningsstasion 
]pola ataqja skomunikawania )

rumana stafie de legäturä
Kvankam ekzistai speciala trakaro por komenci$antaj / finiQantaj trajnoj, per la

streketita trakinterligo eblas ankaü (escepta) trajntrairo de / al la koneksa linio.

Trakaroj sen tia interligo reale apenaü ekzistas, se ambaü linioj estas samSpuraj.
Termina San$propono: stacio konekee disforka

Due temas pri sekuriga instalqio.
09250 Instalaio Öe du relative malproksimaj lokoj, funkcianta tiel, ke

- per enmeto d6 unua slosilo en seruron 0e unu de ambaü lokoj eblas

elmeton de dua Slosilo elseruro 0e la alia loko, kaj
- elmeto de la dua Slosilo malebligas elmeton de la unua.

öeha Kävesnicov! vYsflaö
kllöov6 zfvislosti

angla
franca
germana
itala
kroata

itala trasmettitore di chiava
koata naprava za aslobadanie kliuöava

dana nagrtetransmitter norvega appard fortrigjvlng
franca transmetteur de ct6 pola zwolnianie zala2no6ci kluczowai
germana Sch/rtsselfo/geabhängigkalt rurnana dispozitiu d9 despiedicare cu chei

hungara kulcsos fiiggds felaldäsa slovena sprostilnik Kiuöa
Esperanto $is nun: instalaJo $losilsekuriga

Öartia procedo aliloke nomi$as,inteniglado", jen du terminaj $an$proponoj:
1) Slosilinteniglainstalaio 2)serurinterriglainstalaio

Trie temas pri modifo de relprofilo,
12690 Redukto de relalma-relpieda pafto öe kalkano de flekseblaj nedloreloj,

por faciligi ties fleksi$on.
relief planing
d6lardament
Federstelle
lavorazione degli aghi
podreziv anje koriiena piiavodnice

rumana loc flexibil

Esperanto $is nun: relprofila reduktaJo

_%
lJl-'

Terminaj gan$proponoj: 1) relprofila redukto 0e nadlorelkalkano
2l nadlorelkalkana rcdulcto

Karaj geamikoi, en Herzberg ni diskutos kaj decidos pri solvoj. Mi petas kolegojn'

kiuj n-e feestos en niaj kunsidoj, sendipreferojn aü proponojn antaüe al mi.

Anticipe dankas kaj salutas kinz Hoffmann

Esperanto $is nun: stacio koneksa

Terminara Kuriero

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

Jan Uldal NiemaffL llovedvagtsstrede 9E, I DK-30O0llelsingon
Telefono: +45 49 2613 19 Retadreso: niemann@kabelmail.dk

Sckrctario dc Tcrminara Sckcio:

D-ro Heinz Hof&nann Finstere Gasse 2 DE41445 Radebeul

Telefono: +49 351 838587? Retadreso:

NEKROLOGO

Jam 9-an de Oktobro 2011 mortis nia serba terminara
kunfaborartlo, magistro Qvozden Srediö, en sia 76'a
Vivojaro. Li apartenis al la plej elstard fervojistojesper'
antistoj.
Kiel diplomita ekonomisto li plenumis sian plej altan

funkcion en la kompanio lntercoftainer. En 1998 aperis
lia küinlingva Termlnaro de kombinita transporto- Li estis
ankaü kunaütoro de seslingva Manlibro pri konversacio
en fervoja trafiko. Ambaä verkoj enhavas ankaü Esper-
anton. Kiel esperantisto ek 1953, Gvozden Srcdiö verkis
lemolibron, serblingvan libron pri Esperanto öe Jugoslav-
aj Fervojoj, tradukis la vartransportajn regulojn CIM en

Espenanton, laboris kiel öefredaktoro de ,Jugoslava
Fervojisto'lcäj estis membro de Esperanto-lns{ituto en Beogrado. De 1968 0j11972
li tun(ciis kiei |FEF vicprezidanto, kaj $is 1997 kiel prezidanto de tiama JAFE. Pro

tial meritoj tiesti$is Honona membro de IFEF kai ricevis Oran medalon de FISAIC.

Ne forgesata liriPozu en Paco.

Difercncaf indikoi en U|C-terminaroi
En TeKri 143 sur pago 1 mi informis pri apero de nova CD-ROM-disko Raillextb

4.0. Nia gvidanto Jai Nlemann ricevis la senpagan ekzempleron por IF.EF. PJia

ekzempleio kostus 145 € + imposto + sendo. La disko estas nur trifoje inslalebla. E1

Herzbärg ni traktos necesain pa$ojn por optimume ebligi uzon fare de niaj

kunlaborantoj kaj de aliai interesatoj
La apero motivigas trakti la dlferencajn indikojn laü ekzemploj en la libroforma

FERVöJA TERMIMRO (FT) kaj en la ekantek$taj terminaroj Ra/lexÄa 3 ka,

RailLexic 4. La dlferencoJ trovi$as hfe Öe jenaj du specialaioj:

a) Tprminqj vafiantoj
en naciajmgvojotte, en Esperanto tre rnalofte, ekzistas al 1 nocio pluraj terminvariantoj.

FT (naciatermindNT7üll237bloksekcio;kantono

RailLetcics Term/Terme kantono Key/cl6 012A7a IG NTTO

Datlnition / Döfrnttion Traksekcio inter du sinsekvaj öefsignaliloj, en kiun
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enveturo de trajno estas permesata nur, se en $i ne trovi$as veturilo.
Noto: Kantono ekipita per bloksistemo = bloksekcio

Term /Terme bloksekcio Key /Cl6 012371 I€ NTTO

Definitian / DafinLfion Traksekcio ... Noto: Bloksekcio = kantono ekipita per bloksistemo

RailLexlc 1 kantono 01237A subieltfields/Domaines/Fachgebiete NT70
Definition / Mfrnition Traksekcio .,........ veturilo.

Note / Commentaires / Anmerkung Atentul kantono ekipita per bloksistemo = bloksekcio
bloksekcio A12371 Subjact fields / Domalnes / Fachgebiete NTTA
Defrnition / Defrnffior Traksekcio .......... veturilo.
Note / Commentaires / Anmerkung Atentul bloksekcio = kantono ekipita per bloksistemo

En RailLexic la dezirata termino estas enigenda en la maldekstran serökolgmnon. En

RailLexic 4 (do ne en ties 3-a eldono) poste Öiam necesas alklaki: saarctl / Recherche / suche

La Slosilnumero estas en FT 1- $is S-cifera (sen antarlaj nuloj). En RailLexic $i estas Öiam

6+ifera. La unuaj 5 ciferoj (inkluzive de kompletigaj antaüaj nuloj) koneernas la nocion saman
en öiu lingvo. La 6-a cifero (pleje nulo) indikas la terminvarianton nur en la koncerna lingvo.

La difino ne trovigas en FT. En RailLexic 3 $i (se ekzistas) nur aperas post alklako de
Defrnttion / D$frnition. En RailLexic 4 la difino aperas tuj.
En RailLexic 3 la indiko de variantoj estas iom komplika: Se ekzistas pluraj variantoj, aperas

graslitera V. Post ties alklako aperas tqbeleto de la variantoj. Por legi fakon, noton kaj difinon,
necesas nova terminenigo en la ser0kolumnon. En Ra,Tlextc 4 la variantoj aperas tuj.

b) Plur-aivicoldoj de vortoj aü vortelementoi
Por faciligi alfabetan serÖon, la koncerna termino trovi$as plurfoje en la listo.

FT sur mal$usta takflanko (eltrajni$o de pam$eroj) PR40/2061 (nacia termino)
traldlanko [surmal$usta -] (eltrajni$o de pasa$eroj) PR40/2061 (nacia termina)

RallLexlc 3 Term / Terme sur mal$usta traKlanko
Tem / Terme trakflanko {sur mal$usta -)
Nofe eltrajni$o de pasa$eroj

RailLexic 4 sur mal$usta traKlanko 020610
trakflanko: sur mal$usta trakflanko 020610
Subject frelds / Domaines / Fachgebtete PR40
Note / Commentaires / Anmerkung eltrajni$o de pasa$eroj

En RailLexic 3 diversaj vortordoj estas traktataj kielterminvariantoj. Vidu sub a).
En RailLaxic 4 sole en la serökolumno trovi$as la aldona vorto por alfabeta seröo.

Kontribuoi al taskoj en TeKu UAM!
Lastatempe alvenis kontribuoj de Heinz Diedrich Hartig, Zlatko Hin$t, Jaroslav

Matu$ka, Erik Moftensen, Jan Uklal Niemann, E Henning Olsen kaj Naosuke
Nobuki. Elkoran dankon al ili. Jena listo montras iliajn elektojn;

TeKu 142
05572
0ö573 kaj 08974

Key/Qt6 020610 TG

Key / Ct6 020611 TG

trifoje navedulo,unufoje tagmigranto
kvinfoje trafiko navedula por ambaü numeroj,
dufoje trafiko navedula por 05573, kaj

trafiko laborietara por 08974,
unufoje trafiko de tagmigrado por ambaü numeroj

PR4O
PR4O
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05837 kaj 09075/09{S6kvinfoje traino navedula por Öiuj 3 numeroj,

08068

07134

09047/09165

45442
09153

Teku 143
44173
{0280

{0286
10281

10283/12855

dufoje traino navedula por 05837, kaj
traino laboristara por 09075/091 36,

unufoje traino tagmigrada por eiuj 3 numeroj
sesfoje vagonartrafiko naveda,
unufoje vagonafirafiko ir-reira
sesfoje motorvagonaro ambaükape kondukebla,
u nufoje motorvagonaro kun ambaükapaf kondukistejoi
kvi nfoje trajn kom pleto lqkomotiva-sti rva g o na,
unufoje trajnkompleto trcna-pugada
dufoje trakcio lokomotiva-stirvagona
lcvinfoje pasageruagonaro plurtraina,
unufoje pasagervagonaro duobla

sesfoje sakstacio
trifoje pantografalto minimuma,
trifoje pantografaltomallevolima
unufoje pantografalto momenta
kvarfoje pantografa levozono,
dufoje pantografa levodistanco
kvarfoje pantografa funkciadzono,
unufoje pantografa efikodistanco,
unufoje pantografa funkciaddistanco

Novd taskoi
Unue temas pri stacio, kie komencigas / fini$as branölinio. Se tia ejo situas ekstere

de stacio, 0i nomi$as "disforkejo' 
(06660). Sekve por koncerna stacio taügas la

termino 
"disforka 

stacio". En la UlC-terminaro trovi$as du specoj de tiaj stacioj.
Reals ekzistas ankaü multaj miksai formoj.

Stacio kun branölinio, konstruita por trajnoj trairaj sur ambaü linioj.
rumana sta{ie cu duoä direclü pe capät

04150
bulgara
öeha
dana
franca
germana
hungara
itala
kroata
norvega
pola

ebSenHa il$n.eapa
odboönä stanice
forgreningsstation
gare de bifurcation
Trennungsbahnhof
elägazö ällomäs
staziane di diramazione
odvajni kolodvor
avgreiningsstasjon
staQa rozgaQ2na

slovena cepna postaja
Esperanto $is nun: stacio disforkeja

Kvankam okazis konstruo por trairaj trajnoj, eblas ankaü (esceptaj)
fini$oj de trajnoj, sed sen speciala trak(ar)o por tio.

Termina $an$propono: stacio traire disforka

komenci0oj /
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