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Dane szczegółowe
Właściciel:

wujo

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

S. PETERSBURG

Wytwórca:

S. PETERSBURG

Średnica:

22.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●
●

granat
siekiera

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm004026
Rosyjski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia dwa skrzyżowane topory oraz powyżej nich gorejący granat, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika.
Ciekawostka
Guziki tego typu można spotkać w siedmiu różnych kombinacjach, zawsze występują na nich dwa skrzyżowane topory oraz:
●
●
●
●
●
●

●

powyżej i poniżej nie występuje nic,
powyżej występuje gorejący granat,
powyżej występuje gorejący granat, a poniżej litera У,
powyżej występuje cyfra (tylko od 1 do 6),
powyżej występuje litera lub litery (К, Л, Р, У, ГР, ФС, РС, ИА),
powyżej występuje kombinacja cyfr i liter (1З, 2З, 1К, 2К, 1КП, 1ОП, 2ОП, 1П, 2П, 3П, 4П, 5П, 6П, 1ПП, 2ПП, 1Р, 2Р, 3Р, П1Б, П2Б,
П3Б, Р2Б),
poniżej występuje liczba - guziki tego typu zostały wprowadzone w 1855 roku dla kompanii formowanych z aresztantów.

Rewers sygnowany: + TREBLE GILT + S.PETERSBURG.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika był przeznaczony dla żołnierzy/oficerów służących w batalionach saperów (piechota) lub pionierów (jazda), został
wprowadzony do użytku w 1829 roku i obowiązywał do roku 1862. Guzik należał do oficera batalionu saperów w pułku grenadierów
(Гренадерскоий Саперный Батальон).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011
Низовский А. - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Organizacja pułków Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Pionier (wojsko)
Wikipedia.pl - Saper
Wikipedia.pl - Wojska inżynieryjne
Wikipedia.ru - Сапёр

Wytwórca: S. PETERSBURG
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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