
EMS-98 – kratka verzija 

 

EMS 

intenziteta 

Naziv Značilni učinki (povzeto) 

I Nezaznaven  Pod pragom človekove občutljivosti. 

II Komaj 
zaznaven  

V hišah ga čutijo redki posamezniki v mirovanju. 

III Šibek  V zaprtih prostorih ga čutijo posamezniki. Mirujoči čutijo 
zibanje ali rahlo tresenje. 

IV Zmeren  V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki 
posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata 
zaropotajo,  posode zažvenketajo.  

V Močan  V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem pa 
posamezniki. Mnogi se zbudijo. Posamezniki se prestrašijo. 
Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. Viseči predmeti vidno 
zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna 
loputajo. 

VI Z manjšimi 
poškodbami  

Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo na prosto. Nekateri 
predmeti padejo na tla. Mnoge stavbe utrpijo manjše 
nekonstrukcijske poškodbe (lasaste razpoke, odpadanje 
manjših kosov ometa).   

VII Z zmernimi 
poškodbami  

Večina ljudi se prestraši in zbeži na prosto. Stabilno pohištvo 
se premakne iz svoje lege in številni predmeti padejo s polic. 
Mnoge dobro grajene navadne stavbe so zmerno 
poškodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa, 
odpadanje delov dimnikov; na starejših stavbah se lahko 
pokažejo velike razpoke v stenah in porušitve predelnih sten.  

VIII Z močnimi 
poškodbami  

Mnogi ljudje s težavo lovijo ravnotežje. Pojavijo se velike 
razpoke na stenah mnogih stavb. Pri posameznih dobro 
grajenih navadnih stavbah se porušijo stene, slabo grajene 
stavbe se lahko porušijo. 

IX Rušilen  Splošna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porušijo. Tudi 
dobro grajene navadne stavbe so zelo močno poškodovane: 
porušitve sten in delne porušitve stavb.  

X Zelo rušilen  Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši. 

XI Uničujoč  Večina navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši, uničene so 
tudi nekatere, ki so grajene po načelih potresno odporne 
gradnje. 

XII Popolno 
uničenje 

Skoraj vse stavbe so uničene. 

 
Barvna legenda: 
 
zelena – ni učinkov 
rumena – intenziteta se določa na podlagi učinkov na ljudi in predmete 
rdeča – intenziteta se določa na podlagi učinkov na zgradbe (poškodbe), ljudi in predmete 


