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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕКСТИЛЬНІЙ ТА ЛЕГКІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІУД
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Мета. Аналіз та визначення найбільш перспективних і економічних плазмових технологій 
обробки полімерних текстильних матеріалів для отримання матеріалів із заданими 
властивостями.
Методи. В статті використані аналітичні методи дослідження різних видів плазмової 
обробки полімерних текстильних матеріалів та їх впливу на властивості та структуру 
цих матеріалів.
Результати. Проаналізовано різні види плазмової обробки полімерних текстильних 
матеріалів. З фізичних методів модифікації найбільш перспективними є плазмові технології, 
які дозволяють зменшувати екологічне забруднення навколишнього середовища. Теплова 
плазма має надзвичайно високі температури і не може бути застосована для модифікації та 
обробки поверхні волокон полімерних текстильних матеріалів (в подальшому – ПТМ). Вибір 
певного різновиду холодної плазми для обробки ПТМ залежить від швидкості  їх обробки, 
розміру вибірки і ступеня передбачуваної модифікації. Визначено вплив різних видів плазмової 
обробки полімерних текстильних матеріалів на зміну їх структури та властивостей, а 
також причини та особливості таких змін.
Практична значимість. Застосування плазмових технологій в текстильній і легкої 
промисловості дозволяє замінити технологічні операції обробки полімерних текстильних 
матеріалів, що вимагають великих витрат води та хімічних реагентів, на процеси їх сухої 
обробки. При цьому зменшується витрата хімічних матеріалів і скорочуються енергетичні 
витрати. Установка та обслуговування устаткування плазми атмосферного тиску є значно 
простішою та дешевшою у порівнянні із устаткуванням плазми низького тиску.

Ключові слова: фізична модифікація; екологічність; властивості матеріалів; полімерний 
текстильний матеріал; надмолекулярна структура; плазмова технологія; атмосферна плазма.
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Goal. Analysis and determination of the most promising and economical plasma technologies for 
processing polymeric textile materials to obtain materials with specified properties
Methodology. The article uses analytical methods for the study of different types of plasma treatment 
of polymeric textile materials and their impact on the properties and structure of these materials.
Results. Different types of plasma treatment of polymeric textile materials are analyzed. Of the physical 
methods of modification, the most promising are plasma technologies that can reduce environmental 
pollution. Thermal plasma has extremely high temperatures and cannot be used to modify and treat 
the surface of PTM fibers. The choice of a certain type of cold plasma for the treatment of PTM depends 
on the speed of their processing, the sample size and the degree of the proposed modification. The 
influence of different types of plasma treatment of polymeric textile materials on the change of their 
structure and properties, as well as the causes and features of such changes are determined.
Practical value. The application of plasma technologies in the textile and light industry allows 
to replace the technological operations of processing polymeric textile materials that require high 
consumption of water and chemical reagents, for the processes of their dry processing. This reduces 
the consumption of chemical materials and reduces energy costs. Installation and maintenance of 
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atmospheric pressure equipment is much simpler and cheaper than low pressure plasma equipment.

Keywords: physical modification; environmental friendliness; material properties; polymeric textile 
material; supramolecular structure; plasma technology; atmospheric plasma.

Вступ. В текстильній та легкій 
промисловості України для виготовлення 
продукції широко використовуються 
капілярно-пористі текстильні матеріали з 
натуральних та хімічних волокон. Органічні 
натуральні текстильні волокна складаються 
з високомолекулярних сполук природнього 
походження, що обумовлює їх основні 
механічні та фізико-хімічні властивості. 
Органічні хімічні волокна є капілярно-
пористими високомолекулярними 
матеріалами з високою молекулярною масою, 
атоми в яких пов'язані хімічними зв'язками. 
Високомолекулярні матеріали, які складаються 
з великого числа повторюваних ланок 
називають полімерами. Полімери складають 
надмолекулярну структуру усіх органічних 
текстильних волокон [1].

Для отримання якісно нових полімерних 
текстильних матеріалів з покращеними 
або заданими споживчими властивостями 
сьогодні успішно застосовують фізичні та 
хімічні методи їх модифікації. 

Хімічна модифікація полягає у впливі 
на полімер ПТМ хімічних реагентів, що 
супроводжується зміною його хімічного 
складу і молекулярної маси. Також цей вид 
модифікації супроводжується введенням на 
стадії синтезу невеликої кількості речовини, 
які вступають з основним мономером ПТМ 
в сополимеризацію або сополіконденсацію. 
Тому ця модифікація допомагає розширити 
асортимент і сферу застосування існуючих 
ПТМ, що в багатьох випадках простіше і 
економніше, ніж синтез нових полімерів.

При фізичній модифікації змінюється 
надмолекулярна структура полімеру ПТМ, 
при цьому його хімічний склад і молекулярна 
будова не змінюються. При цій модифікації 
полімер ПТМ залишився тим же, але він має 
дещо інші властивості, що визначаються 
особливостями його надмолекулярної 
структури.

Фізичну модифікацію волокноутворюючих 
полімерів ПТМ, в більшості, проводять 
за допомогою їх термообробки. 
Термічна обробка полімерів призводить 
до змін надмолекулярної структури 
низькотемпературних волокнистих з'єднань. 
При термічній обробці ПТМ істотно 
підвищується їх структурна однорідність і 
збільшуються пружно-міцнісні характеристики, 
тобто створюється можливість прогнозування 
та управління їх якістю. 

Теплові обробки також можуть збільшувати 

міцність і зменшувати гігроскопічність ПТМ 
або, навпаки, призводити до розпушення 
структури, зниження модуля деформації, 
зниження ступеня орієнтації і міцності 
волокон, але поряд із цим збільшується їх 
водопоглинання та капілярність.

З фізичних методів модифікації найбільш 
перспективними є плазмові технології, 
які дозволяють зменшувати екологічне 
забруднення навколишнього середовища. 
Для обробки ПТМ використовується 
низькотемпературна плазма, що 
створюється різними газовими розрядами: 
тліючим, коронним, високочастотним та ін. 
Використання плазмохімічних процесів в 
текстильній і легкої промисловості дозволяє 
замінювати технологічні операції, що 
вимагають великих витрат води, на процеси 
сухої обробки. При цьому зменшується 
витрата хімічних матеріалів, і скорочуються 
енергетичні витрати.

З цих методів більш перспективними є 
електрофізичні плазмові види обробки ПТМ. 
Тому застосування нових високоефективних 
технологій плазмової обробки ПТМ є 
актуальним [1-5].

Постановка завдання. 
Для обґрунтування дії різних видів обробки 

ПТМ потрібно визначитися з особливостями їх 
молекулярної та надмолекулярної структури.

Типовим полімером натуральних волокон 
рослинного походження є целюлоза. 
Макромолекули целюлози розташовані 
паралельно їх великої осі. Натуральні волокна 
тваринного походження складаються з білків. 
Полімерні утворення різних видів текстильних 
волокон поділяються на два основних типи: 
зі структурою відкритого типу, що поглинає 
велику кількість води та закритого типу – 
з обмеженою здатністю поглинати воду. 
Присутність у полімерах волокон великої 
кількості електровалентних зв'язків обумовлює 
утворення структури відкритого типу, 
ковалентних зв'язків - утворення структури 
закритого типу. 

Для білків характерний процес денатурації: 
зміна основного типу конформації білкових 
молекул в результаті зміни міжмолекулярних 
сил під впливом середовища, що призводить 
до зміни хімічних, біологічних властивостей 
білка при збереженні сталості хімічного 
складу.

На будову і структуру полімеру, а також 
на її зміни при різних обробках виробництва 
важливе значення має взаємодія між 
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головними ланцюгами окремих залишків 
амінокислот. Така взаємодія між ними може 
здійснюватися різними способами: 

- гідрофобними силами Ван-дер-Ваальса, 
енергія взаємодії 800-4800 кДж / кмоль;

- водневими зв'язками, безпосередньо між 
пептидними зв'язками головних ланцюгів. 
Якщо водневі зв'язки утворені між пептидними 
зв'язками всередині одного ланцюга, вони 
скріплюють спіральні конформації ланцюгів. 
Можливе виникнення водневих зв'язків 
між активними групами бічних ланцюгів і 
пептидними зв'язками сусідніх ланцюгів - це 
поперечні внутрішньо або міжмолекулярні, їх 
виникнення залежить від наявності в колагені 
залишку амінокислоти і бічних ланцюгів;

- електровалентними зв'язками між 
бічними ланцюгами при взаємодії 
негативно заряджених карбоксильних 
груп моноамінодікарбонових кислот з 
електропозитивними аминогруппами 
діаміномонокарбонових кислот і 
ковалентними, що утворюються за участю 
активних груп бічних ланцюгів.

На сьогодні чистота та екологічність 
навколишнього середовища стала однією 
з основних глобальних проблем. В останні 
десятиліття спостерігається введення суворого 
екологічного законодавства в багатьох 
країнах світу та в Україні. Поряд із цим 
вирішення екологічних проблем текстильної 
та легкої промисловості є досить непростим 
завданням. Багато видів обробки текстилю 
із застосуванням різних хімічних реагентів, а 
також фарбування, друк, прання та інші види 
оздоблення супроводжуються виділенням 
різних токсичних, небезпечних та різних 
сполук, які майже не піддаються біологічному 
розкладанню. 

Враховуючи зазначене вище та особливості 
надмолекулярної структури ПТМ, а також 
для підтримання екологічності та охорони 
навколишнього природнього середовища 
більш доцільно застосовувати фізичні методи 
модифікації ПТМ. 

Одними з найбільш перспективних 
плазмових технологій є такі, які 
використовують для генерації плазми є 
газові розряди атмосферного тиску. Основою 
плазмохімічних процесів за атмосферного 
тиску у газовому розряді на поверхні ПТМ 
в основному є радикали, збуджені атоми та 
молекули полімерів. Суттєвою особливістю 
процесу плазмової модифікації ПТМ є те, 
що зміни відбуваються у дуже тонкому 
поверхневому шарі волокон, товщина якого 
становить кілька мікрон. Основна ж маса 
полімеру ПТМ не зазнає змін, зберігаючи 
таким чином його механічні, фізико-хімічні 
та електрофізичні властивості.

Поряд із цим потрібно зазначити, 

що незважаючи на потенційні переваги 
плазмових технологій для текстильної та легкої 
промисловості, застосування їх в промислових 
масштабах обмежено. Це пояснюється як 
складністю адаптації плазмових технологій 
до традиційних технологічних процесів, так і 
особливостями будови і властивостей самих 
ПТМ. Такою особливістю ПТМ є їх об'ємна 
тривимірна структура. Тому для повноцінного 
застосування плазмової технології необхідно, 
щоб вплив плазми розповсюджувався на 
усю структуру ПТМ. Також ПТМ складаються 
з окремих волокон і мають велику питому 
поверхню, яка значно більша ніж у плівкових 
матеріалів [2-4].

Враховуючи зазначене вище 
перспективним способом обробки ПТМ, 
що дозволяє проводити їх обробку по 
усьому об'єму, є застосування плазми 
високочастотного ємнісного розряду 
зниженого тиску. Така обробка є сухою, 
екологічно чистою та безпечною. Аналіз 
особливостей цієї плазмової технології та 
її впливу на структуру і властивості ПТМ є 
важливою задачею.

Результати дослідження. 
Для вирішення поставленої мети потрібен 

змістовний аналіз різних плазмових 
технологій, а також їх впливу на структуру та 
властивості ПТМ.

Відомо, що при електрофізичній 
модифікації зміни структури і фізико-
механічних властивостей полімеру волокон 
ПТМ, були сформовані під впливом зовнішніх 
постійних фізичних полів. Орієнтація в 
макромолекулах буде відбуватися при 
формуванні наповненого полімеру під 
дією зовнішнього постійного магнітного та 
електричного полів. Але слід зазначити, ці 
процеси будуть залежати від ряду факторів: 
форми і розмірів частинок наповнювачів, 
напруженості зовнішнього постійного 
фізичного поля, в’язкості середовища тощо 
[3-8].

Від напрямку дії постійного фізичного 
поля залежить процес структуроутворення 
надмолекулярної структури полімерів волокон 
ПТМ. Фізико-механічні властивості полімерів 
проявляються більше за напрямком дії 
фізичного поля. В процесі структуроутворення 
полімерів між макромолекулами утворюються 
сітки хімічних і фізичних зв’язків, то є 
ймовірність більшого впливу фізичного поля 
на менш енергетичні міжмолекулярні зв’язки, 
які домінують при утворенні фізичної сітки. 
При збільшенні напруженості фізичного 
поля прояв всіх характеристик також буде 
збільшуватися. При дії постійних фізичних 
полів при зшиванні полімерної сітки 
ненаповненого полімеру зазнають зміни всі 
його властивості.
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Сегменти ланцюгів макромолекул, 
які хаотично розташовані, локально 
переорієнтовуються у просторі у напрямку 
дії фізичного постійного поля. При цьому 
спостерігається більш щільне упакування 
макромолекул всередині ненаповненого 
полімеру. При цьому більший прояв такого 
переорієнтування сегментів пропорційно 
буде залежати від збільшення напруженості 
фізичного поля.

Плазму інколи називають «четвертим 
станом речовини», вона є електрично 
нейтральним іонізованим газом (густина 
електронів збалансована позитивними 
іонами) і містить значну кількість 
електрично заряджених частинок, які не 
пов'язані з атомами або молекулами. Такі 
вільні електричні заряди роблять плазму 
електропровідною, внутрішньо-інтерактивною 
та дуже чутливою до електромагнітних полів. 

Для модифікації поверхні волокон 
ПТМ електричне поле надає прискорення 
електронам їх полімеру, які стикаються з 
іншими атомами або молекулами, утворюючи 
нові заряджені частинки, такі як іони або 
атоми, електрони та фотони. Залежно від умов 
та вимог до плазмової обробки ПТМ можна 
отримати чотири основні ефекти: очищення, 
мікропористості, утворення вільних радикалів 
та полімеризації в плазмі [3-7].

Очисний ефект в основному пов’язаний 
зі змінами текстури поверхні ПТМ, що 
призводить до підвищення поглинання 
барвника або оздоблювальних речовин. 
Підвищення мікропористості поверхні ПТМ 
може покращити адгезію оздоблювальних 
речовин, штампування та поведінку 
протиобробних оздоблювальних засобів. 
Утворення вільних радикалів може викликати 
вторинні реакції. До них можна віднести 
такі як зшивання, що може призводити до 
утворення гідрофобних або гідрофільних 
поверхонь ПТМ. Полімеризація плазми 
призводить до осадження на поверхні ПТМ 
твердого полімеру з заданими властивостями.

Розрізняють різні типи плазми, тому 
розробка їх універсальної класифікації є 
досить проблематичною. Поряд із цим 
найбільш простий і об'єктивний спосіб 
класифікації різних видів плазми полягає у 
поділі її різновидів на дві категорії: термічні 
(теплові) та нетермічні (нетеплові) [3-8]. 

Теплові плазми можна генерувати за 
допомогою декількох способів. До них 
можна віднести наступні: електричні розряди 
постійного та змінного струму (вільне горіння, 
імпульсні та перенесені дуги, плазмотрони, 
лампи), лазерні, радіочастотні та мікрохвильові 
розряди майже при атмосферному тиску. 
Теплова плазма має надзвичайно високі 
температури (до тисяч градусів Цельсія) і 

характеризується умовою теплової рівноваги 
між усіма різними елементами, що містяться в 
газі. Таку теплову плазму можна спостерігати 
у зірок, блискавок, північного сяйва тощо. 
Поряд із цим жоден ПТМ не може уникнути 
руйнування при дії теплової плазми, тому 
такий її вид не може бути застосований для 
модифікації ПТМ. 

До нетеплових видів плазми відносяться 
такі, у яких термодинамічна рівновага не 
досягається навіть у локальних масштабах 
між електронами та частинками більшої 
маси (нейтральні атоми чи молекули, іони та 
фрагменти нейтральних молекул). Температура 
електронів у цьому виді плазми набагато 
вища, ніж температура інших частинок. 
Електрони можуть досягати температури 
104–1058 К (1–10 еВ), тоді як температура 
газу залишається близькою до кімнатної, тому 
такі нетеплові плазми також називаються 
холодною плазмою. Цей тип плазми підходить 
для модифікації та обробки поверхні ПТМ. 
Такі форми розряду в холодній плазмі 
мають велику перевагу при індукції значних 
поверхневих хімічних та морфологічних 
модифікаціях, чим покращуючи гідрофільність 
волокон ПТМ. Таким чином вони роблять 
ПТМ їх більш доступними до різних хімічних 
обробних операцій не змінюючи при цьому 
їх властивостей по усьому об'ємі. 

Холодна плазма може бути поділена на 
два різновиди: плазму атмосферного тиску 
і плазму низького тиску (вакууму). Кожен із 
цих різновидів має свої переваги та недоліки 
[8-14]. Вибір певного різновиду холодної 
плазми для обробки ПТМ залежить від 
швидкості обробки, розміру ПТМ і ступеня 
передбачуваної модифікації. 

Так вакуумна плазма (плазма низького 
тиску) часто використовується для 
досягнення різних ефектів шляхом травлення, 
полімеризації або утворення вільних 
радикалів на поверхні волокон ПТМ. Поряд 
із цим технологія вакуумної плазми потребує 
вартісних вакуумних систем. Ці фактори 
значно обмежують застосування вакуумної 
плазми в текстильній промисловості. 

Для обробки ПТМ також використовується 
низькотемпературна плазма атмосферного 
тиску, яка утворюється різними газовими 
розрядами: тліючим, коронним, 
високочастотним та ін. Для ефективної 
обробки поверхні ПТМ час взаємодії 
атмосферної плазми з їх поверхнею може бути 
значно меншим, ніж при застосуванні плазми 
низького тиску. 

Перехід від обробки ПТМ вакуумною 
плазмою до обробки їх газовим розрядом 
атмосферного тиску в більшості потребує 
використання більших енергетичних витрат 
і відповідного обладнання. Поряд із цим 
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в багатьох роботах [13-16] зазначено, 
що установка та обслуговування такого 
обладнання є значно простішою та 
дешевшою. Також застосування цього виду 
плазми, як зазначалося вище, дозволяє 
досягнути ефектів очищення, підвищеної 
мікропористості, стійкості фарбування до 
різних дій, покращення гідрофобних або 
гідрофільних властивостей та полімеризації 
в плазмі з осадженням на поверхні волокон 
твердого полімеру із заданими властивостями.

Аналіз останніх досліджень застосування 
плазми атмосферного тиску зазначив 
гарні результати стабільної та рівномірної 
модифікації поверхні волокон ПТМ. 
Атмосферні плазми є альтернативним та 
економічним способом обробки ПТМ у 
порівнянні з обробкою плазмою низького 
тиску та вологими хімічними речовинами. 
Це дозволяє зменшити вартість обладнання 
та отримувати тривалу та рівномірну обробку 
поверхні волокон ПТМ з надання їм нових 
заданих властивостей [14-17].

На сьогодні розрізняють чотири основних 
типи атмосферної плазми, які можуть бути 
використані для обробки ПТМ: 

1. Коронний розряд або корона є 
найбільш відомою технологією атмосферної 
плазми, яка застосовується на модифікації 
полімерних поверхонь. Такий коронний 
розряд генерується при атмосферному тиску 
із застосуванням низької частоти і високої 
напруги (10-15 кВ) між двома електродами 
різної форми і розмірів. В залежності від 
збільшення відстані між електродами густина 
енергії розряду швидко знижується, що 
пояснюється дуже малим міжелектродним 
інтервалом (1 мм). Такий тип атмосферної 
плазми не можна застосовувати для 
отримання швидкої та рівномірної обробки 
товстих ПТМ (сукно, драп тощо). Обробка ПТМ 
коронним розрядом може збільшити площу 
поверхні волокон та їх шорсткість. Поряд 
із цим вона нерівномірно обробляє ПТМ, 
оскільки має більш слабку іонізацію будучи 
неоднорідною, і модифікує тільки поверхневі 
волокна ПТМ не проникаючи при цьому 
глибоко в його структуру.

2. Технологія діелектричного бар'єрного 
розряду у повітря (надалі - ДБР) є однією 
з найбільш ефективних типів нетермічної 
атмосферної плазми. Вона має значний 
інтерес для промислового застосування 
завдяки можливості застосування для дуже 
великих систем. У плазмі ДБР мінімум один 
з електродів покритий діелектричним 
шаром, який накопичує транспортований 
заряд на його поверхні. Цей діелектричний 
шар виконує функції обмеження кількості 
заряду, що транспортується одним 
мікророзрядом, а також розподіляє заряд по 

всій площі електрода. Однак ДБР є неповністю 
однорідним і має коротку тривалість, що може 
перервати послідовність перетворень, які 
необхідні для отримання стійкої та рівномірної 
модифікації волокон ПТМ. 

3. Світловий розряд генерується при 
більш нижчій напрузі та з більшою частотою 
порівняно з плазмою ДБР. Він має відносно 
велику тривалість, рівномірність та низьку 
середню густину потужності. При цій обробці 
значно зменшується нагрівання поверхні 
волокон ПТМ та їх пошкодження. Джерело 
радіочастоти може бути утворено між двома 
паралельними електродами, які розташовані 
на відстані декількох міліметрів. Для того 
щоб витримати постійний розряд світіння, 
електроди повинні бути струмопровідними. 
У простому варіанті розряд утворюється при 
застосуванні потенціалу від кількох до 100 кВ 
між електродами, які встановлені в камері, 
що містить інертний газ (гелій або аргон) при 
атмосферному тиску.

4. Плазмовий струмінь атмосферного 
тиску значно менш пошкоджує полімери 
волокон ПТМ, ніж плазмотрони, але він не 
ефективний при кімнатній температурі. Він 
має переваги перед ДБР, оскільки він може 
створювати рівномірну обробку, а також 
може бути нанесений на поверхню будь-якого 
фігурного предмета. Поряд із цим плазмовий 
струмінь атмосферного тиску можна наносити 
лише на один бік оброблюваного ПТМ, який 
знаходиться безпосередньо перед плазмовим 
струменем [13-18].

Плазми атмосферного тиску доцільно 
застосовувати в текстильних процесах, які 
працюють в режимі відкритого периметра, 
що дозволяє отримувати безперервну 
обробку ПТМ. Також така особливість цієї 
технології дозволяє достатньо оперативно 
та легко інтегрувати її в звичайні текстильні 
оздоблювальні лінії. 

Завдяки технологічним вдосконаленням 
та науково-дослідним розробкам плазмова 
технологія вже застосовується в текстильній 
промисловості, а її використання в нових та 
вдосконалених методах для більш широкого 
застосування є перспективним. У текстильній 
промисловості вакуумна плазмова технологія 
почала використовуватися значно швидше, 
ніж плазмова технологія атмосферного тиску. 
Для цього існують певні причини: 

- простіше виробляти великі обсяги плазми 
при зниженому тиску, ніж в одній атмосфері; 

- легше контролювати концентрацію, склад 
та хімію процесу газової атмосфери в закритій 
системі під вакуумом; 

- атмосферні плазми характеризуються 
більшим контактуванням та меншою 
фракційною іонізацією, ніж вакуумні розряди.

На сьогодні плазма низького тиску успішно 
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застосовується в текстильній промисловості. 
Так деякі компанії виробляють та продають 
газові плазмові системи низького тиску для 
активації поверхні в ПТМ для поліпшення їх 
змочування та адгезії, а також покращення 
гідрофобної та олеофобної обробки. Також 
застосовують методи хімічного осадження 
плазми низького тиску для виробництва 
надзвичайно міцного водонепроникного 
текстилю. Успішними є приклади плазмових 
технологій атмосферного тиску, що 
застосовуються до попереднього оброблення 
бавовняних матеріалів, з метою їх очищення 
та відбілювання.

На ринку уже існують плазмові технології 
атмосферного тиску, які можуть надавати 
нові властивості текстилю. До них можна 
віднести осаджені плазмою функціональні 
покриття на ПТМ для технічного 
застосування. Інноваційним є виробництво 
«двофункціональних» текстильних тканин, 
які мають масло- і водовідштовхувальні 
властивості зовні, при цьому зберігаючи свої 
первісні властивості та забезпечуючи комфорт 
зсередини.

З постійним зростанням витрат на 
сировину, енергію і воду, збільшуються 
переваги застосування атмосферної плазми 
у порівнянні з іншими видами обробки ПТМ. 

Атмосферні плазми мають головну перевагу 
в текстильному процесі, який працює в 
режимі відкритого периметра, що дозволяє 
безперервно, оперативно та досить легко 
інтегрувати цей вид обробки в звичайні 
текстильні оздоблювальні лінії [19-21].

Висновки. Проаналізовано та визначено, 
що для отримання якісно нових ПТМ з 
покращеними або заданими споживчими 
властивостями успішно застосовують фізичні 
методи їх модифікації. З фізичних методів 
модифікації найбільш перспективними 
є плазмові технології, які дозволяють 
зменшувати екологічне забруднення 
навколишнього середовища.

Зазначено, що вибір певного різновиду 
холодної плазми для обробки ПТМ залежить 
від швидкості  їх обробки, розміру вибірки 
і ступеня передбачуваної модифікації. 
Установка та обслуговування устаткування 
плазми атмосферного тиску є значно 
простішою та дешевшою у порівнянні 
із устаткуванням плазми низького тиску 
(вакуумною). Плазми атмосферного тиску 
зменшують витрати на сировину, енергію 
і воду і можуть здійснювати безперервну 
обробку ПТМ, а також достатньо оперативно 
та легко інтегруватися в існуюче текстильне 
оздоблювальне устаткування. 
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