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Dane szczegółowe
Właściciel:

M40

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

płaskownik

Rant:

●---

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●

armata
numer [cyfra_2; 2]

Przeznaczenie
●

wojskowy

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-31 22:15

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2021.07.31

Opis guzika btrm003535
Carski guzik artyleryjski
Awers przedstawia dwie skrzyżowane lufy armatnie, a nad nimi cyfrę 2, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika.
Ciekawostka
Guziki te występują z numerami od 1 do 32.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza (oficera) 2 Brygady Artylerii Polowej (полевая артиллерийская бригада) lub 2 Roty (kompanii) Artylerii
Konnej (артиллерийская конная рота) i pochodzi z lat 1829-1862.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011 - patrz strony 150-154
Низовский А. - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008 - patrz strony 161-169
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Artyleria
Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
Wikipedia.ru - Артиллерия
www.artillery-museum.ru/ - История артиллерии до середины XIX в.

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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