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Dane szczegółowe
Właściciel:

Prezes14

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:

23.0 mm

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●
●

kotwica
siekiera

Przeznaczenie
●
●
●

innego transportu
kolejowy
wojskowy
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Opis guzika btrm004691
Rosyjski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia skrzyżowane: kotwicę i siekierę (topór), które miały symbolizować inżynierów wodnych i lądowych.
Rewers sygnowany: ✶ TREBLE GILT ✶ ST PETERSBURG - nazwa miasta umieszczona na szarfie.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do pracownika, żołnierza lub oficera Korpusu inżynierów linii komunikacyjnych (Корпус инженеров путей сообщения КИПС). КИПС był to rodzaj wojsk specjalistycznych (technicznych) (Специальные войска), który w Polsce nazywamy jest wojskami
inżynieryjnymi. КИПС został powołany do życia 20 listopada 1809 roku, wchodził w skład Armii Imperium Rosyjskiego, a podlegał pod
Ministerstwo linii komunikacyjnych (Министерство путей сообщения). Głównym celem powstania КИПС było powiązanie ze sobą
wszelkich (wodnych i lądowych) sieci komunikacyjnych w Imperium Rosyjskim, a głównym jego zadaniem było zarządzanie całością tych
linii i ich rozwój dla dobra gospodarczego (i militarnego) państwa. Korpus istniał do 1918 roku.
Ciekawostka
Guzików tych nie należy mylić z guzikami noszonymi przez obsługę pociągów osobowych i towarowych, tamte były całkowicie innego
rodzaju. Można rozróżnić dwa rodzaje tamtych guzików: z herbami miast krańcowych stacji danej linii kolejowej oraz z samymi inicjałami
nazw krańcowych stacji danej linii kolejowej.
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Wytwórca: S. PETERSBURG
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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