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Конвенционалне методе прераде и модификовања влакана у текстилној индустрији обично 

подразумевају мокре хемијске обраде, уз употребу хемикалија и велике количине воде. Ово чини 

текстилну индустрију једном од највећих загађивача земљишта и воде у свету. Стога се модерна 

истраживања фокусирају на развој поступака обраде влакана који су еколошки прихватљиви, при чему 

протеклих година обрада плазмом заузима најзначајније место. Истраживања употребе плазме у 

обради текстилних материјала доживела су експанзију протекле деценије, као јефтин, једноставан и 

еколошки поступак за добијање истих или бољих ефеката на влакнима у поређењу са конвенционалним 

поступцима. Уклањање нечистоћа и пратећих компоненти, чишћење влакана, побољшање квашења и 

бојења, оксидација и функционализација површине, само су неки од ефеката који се могу постићи 

употребом плазме у обради текстилних материјала. Диелектрично баријерно пражњење има предност у 

односу на остале конфигурације за добијање плазме, јер је добијена плазма хомогена, може се 

обрадити већа површина материјала, конфигурација уређаја је таква да се лако може пренети са 

лабораторијског на индустријски ниво и лакше се укључити у постојеће процесне системе јер уређаји 

раде на атмосферском притиску при кратким временима обраде (од неколико секунди до неколико 

минута). Прегледом најновијих истраживачких резултата, како код нас тако и у свету, може се закључити 

да плазма има велики потенцијал да замени конвенционалне хемијске обраде влакана и текстилних 

материјала и да се на тај начин смањи негативан утицај текстилне индустрије на животну средину.  
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