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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Prusy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

cynk

Materiał rewersu: cynk
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

PN

Wytwórca:

PN (-)

Średnica:

19.7 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

numer [cyfra_9; 9]

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm008179
Pruski guzik wojskowy (wzór 1915)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia szrafowaną cyfrę 9 z kropką, która została umieszczona na gładkim tle, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.
Rewers sygnowany PN.
Przeznaczenie i datowanie
Tego typu guziki były noszone tylko i wyłącznie przy naramienniku (pagonie), liczba na guziku oznaczała numer kompanii, numer i/lub
wyróżnik pułku był haftowany na pagonie [1].
Kompanie w pruskich batalionach były numerowane w ramach pułku:
●
●
●

I batalion: kompanie 1, 2, 3 oraz 4
II batalion: kompanie 5, 6, 7 oraz 8
III batalion: kompanie 9, 10, 11 oraz 12

Guzik wprowadzono do użytku po 1915 roku, wcześniejszy wzór guzika pochodził z 1910 roku, a kolejny wzór guzików zaczął
obowiązywać od 1928 roku.
Ciekawostka
Guziki tego typu, przy mundurach oficerskich, wcześniej używane były w kolorach złotożółtych lub srebrnych. Doświadczenia z frontu
wymusiły wprowadzenie koloru maskującego zwanego feldgrau (polno-szary).
Wymiary guzików
Zgodnie z ówczesnym regulaminem średnica tego guzika powinna wynosić 6 linii ± ½ linii, czyli około 17,8 mm ± 1,3 mm.
Ciekawostka
Dawniej, kaliber broni oraz średnice guzików mierzono w tzw. liniach, czyli odpowiednik 1/10 cala, czyli 2,54 mm.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Staatsbibliothek zu Berlin - Der Feldgraue : Leitfaden für den Dienstunterricht des Feldartilleristen

[1]

Hostert W. - Uniformknöpfe, Lüdenscheider 2005. ISBN 3929614502
Wikipedia.pl - Cal
Wikipedia.pl - Feldgrau
Wikipedia.pl - Linia_(jednostka)
www.kaisersbunker.com - Model 1907/10 Feldrock
www.kaisersbunker.com - Model 1915/16 Bluse

Wytwórca: PN (-)
Paul Nagel z Berlina.
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