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Streszczenie

Topografia i energia powierzchniowa to parametry 

w znaczący sposób wpływające na biozgodność mate-

riału. Przedmiotem pracy są nanokompozyty polimero-

we otrzymane w wyniku wprowadzenia do polilaktydu 

nanocząstek montmorylonitu (MMT). Przedstawiono 

wyniki badań powierzchni (SEM, AFM, EDS) oraz 

scharakteryzowano materiały w zakresie energii po-

wierzchniowej i jej składowych. W pracy wykazano, że 

dodatek nanocząstek ceramicznych do resorbowalnej 

matrycy polimerowej to skuteczna droga modyfikacji 

parametrów powierzchni materiału, istotnych z punktu 

widzenia właściwości biologicznych. 

Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe,  

nanocząstki, właściwości powierzchni

[Inżynieria Biomateriałów, 92, (2010), 30-35]

Wprowadzenie

Medycyna regeneracyjna to dziedzina, w coraz większym 

stopniu, zainteresowana materiałami o specyficznych właści-

wościach powierzchniowych, sprzyjających adhezji komórek 

i funkcjonalizacji biologicznej. W ostatnich latach pojawiło 

się wiele doniesień o wpływie parametrów powierzchni na 

adhezję komórek, a przez to także na biozgodność mate-

riału. Energia powierzchniowa, topografia i elastyczność 

powierzchni wpływają bezpośrednio na dwa ważne zjawiska 

w interakcji komórka-materiał: adsorpcję białek i adhezję 

komórek do powierzchni [1-2]. Wiadomo na przykład, że ad-

hezja osteoblastów na materiałach zależy przede wszystkim 

od takich parametrów powierzchni materiałów, jak: budowa 

chemiczna powierzchni, topografia lub energia powierzch-

niowa. Komórki w kontakcie z materiałem przyłączają się 

do jego powierzchni, adherują i następnie namnażają się. 

Sposób adhezji wpływa na późniejszą morfologię komórek 

i ich zdolność do proliferacji i różnicowania [3-5].

Adhezja komórek kostnych (osteoblasty) zależy od to-

pografii powierzchni materiału implantacyjnego. Literatura 

podaje, że na gładkich powierzchniach komórki kostne ad-

herują losowo, nie osiągając maksymalnego rozpłaszczenia. 

Nierówności o wielkości poniżej 0,5 µm są przez osteoblasty 

praktycznie „niezauważalne”, natomiast topografia w skali 

nanometrycznej stanowi czynnik istotnie poprawiający ad-

hezję komórek do powierzchni [6].

Tkanka kostna pod względem zarówno budowy jak i 

składu jest nanokompozytem na bazie kolagenu, w którym 

znajdują się nanokryształy hydroksyapatytu [7]. Ten fakt 

sprawił, że w projektowaniu materiałów (skaffoldów) do 

leczenia ubytków tkanki kostnej, zwrócono uwagę na na-

nokompozyty, czyli materiały polimerowe, modyfikowane 

nanocząstkami ceramicznymi. Nanokompozyty polimerowe 

zawierające hydroksyapatyt (kolagen/HAp, PLA/kolagen/
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Abstract

Topography and surface free energy are the para-

meters significantly influencing biocompatibility of the 

material. The main objective of this work was to obtain 

polymer nanocomposites by the addition of nanopar-

ticles of montmorillonite (MMT) to a polycaprolactone 

matrix. The results of the surface examination were 

presented (SEM, AFM, EDS). The material surface 

energy and its components were studied. In the study it 

was showed that the addition of ceramic nanoparticles 

to a resorbable polymer matrix is an effective way to 

modify the parameters of the material surface in terms 

of the biological properties.

Keywords: polymer nanocomposites, nanoparticles, 

surface properties

[Engineering of Biomaterials, 92, (2010), 30-35]

Introduction

Regenerative medicine for the treatment of bone defects 

requires new innovative materials, which are characterized 

by specific surface properties, favorable cell adhesion and 

biological functionalization. In recent years, there were many 

reports on the impact of surface characteristics on the cell 

adhesion, and thus also on biocompatibility of the material. 

Surface energy, surface topography and flexibility directly 

influence two important phenomena in the cell-material 

interactions: proteins adsorption and cell adhesion to the 

surface [1-2]. Osteoblast adhesion on materials depends 

primarily on the surface parameters such as: surface 

chemistry, surface topography or surface energy. Cells in 

contact with a material surface at first attach, adhere and 

spread. The quality of adhesion influences the subsequent 

morphology of cells and their capacity for proliferation and 

differentiation [3-5].

Bone cells (osteoblasts) adhesion depends on the surface 

topography of implant materials. According to literature bone 

cells adhere at random on smooth surfaces, without reach-

ing the maximum of spreading. The surface inregularities of 

less than 0.5 µm are by osteoblasts virtually “invisible” while 

in the nanometric scale topography is a factor significantly 

improving the adhesion of cells to the surface [6].

The bone tissue in terms of both structure and composi-

tion is a collagen-based nanocomposite, in which there are 

hydroxyapatite nano-crystals [7]. This fact caused that in 

the design of materials (scaffolds) for the treatment of bone 

defects more attention is placed on the nanocomposites, 

i.e. polymer materials modified with ceramic nanoparti-

cles. Polymer nanocomposites containing hydroxyapatite 

(collagen/HAp, PLA/collagen/HAp, alginates/collagen/

HAp, chitosan/HAp, gelatin/HAp, PCL/HAp, PLA/HAp)  



31HAp, alginiany/kolagen/HAp, chitozan/HAp, żelatyna/HAp, 

PCL/HAp, PLA/HAp) są aktualnie przedmiotem licznych 

opracowań, które jednoznacznie wskazują na wysoki poten-

cjał tej grupy tworzyw do regeneracji tkanki kostnej [8-12]. 

Niemniej jednak, jak wynika z literatury, nie tylko nano-

hydroksyapatyt przydatny może być w zastosowaniu do 

modyfikacji polimerów przeznaczonych dla zastosowań 

medycznych. Znany z zastosowań w licznych tworzywach 

polimerowych montmorylonit, dzięki swoim właściwościom 

może być atrakcyjnym materiałem, służącym do wytwarza-

nia nanokompozytów dla zastosowań medycznych. Nano-

montmorylonit modyfikuje matrycę polimerową podnosząc 

jej wytrzymałość i sztywność oraz wpływa na szereg innych 

właściwości korzystnych dla zastosowań medycznych.  

Z literatury wynika, że montmorylonit może wpływać na bak-

teriostyczność tworzywa polimerowego, może być również 

składnikiem, przy pomocy którego wpływać można na czas i 

kinetykę rozpadu matryc resorbowalnych. Można przypusz-

czać, że nie bez znaczenia dla zastosowań medycznych jest 

również zjawisko interkalacji, któremu z łatwością poddawać 

można krzemiany warstwowe, wprowadzając pomiędzy 

pakiety substancje organiczne (biomolekuły, leki).

Celem pracy było zbadanie wpływu nanomontmorylo-

nitu na topografię i energię powierzchniową biozgodnego, 

resorbowalnego polimeru.

Materiały i metody

Do przygotowania próbek kompozytów użyto poli-ε-

kaprolaktonu firmy Sigma-Aldrich (masa cząsteczkowa  

Mn 65000; temp. topnienia 60°C; polidyspersja Mw/Mn <2). 

Granule polimeru rozpuszczono w dichlorometanie (POCH) 

w stężeniu 10% wag. Jako modyfikatora PCL użyto montmo-

rylonitu firmy Sigma-Aldrich (nazwa handlowa MMT K-10; 

średnia wielkość cząstki DLS 80-100 nm; powierzchnia  

250 m2/g; pH 3-4).

Nanokompozyty polimerowe o zawartości 0,5% wag. 

nanododatku zostały przygotowane przy użyciu metody roz-

puszczalnikowej. Sporządzono również próbkę polikaprolak-

tonu bez dodatku montmorylonitu w celu porównawczym.

Pierwszym etapem przygotowania próbek była dyspersja 

nanoproszku (MMT) w dichlorometanie poprzez miesza-

nie zawiesiny przy użyciu sonikatora ultradźwiękowego.  

W kolejnym etapie zawiesina montmorylonitu była łączona 

z 10% wag. roztworem polikaprolaktonu w dichlorometa-

nie i mieszana przez 24 godziny przy użyciu mieszadła 

magnetycznego. Po tym czasie zawiesina była ponownie 

homogenizowana przy użyciu sonikatora ultradźwiękowego. 

Przygotowane w ten sposób mieszaniny zostały odlane na 

szklane szalki Petriego w formie cienkich folii. Suszenie 

przeprowadzono w dwóch etapach: 24 godziny pod dige-

storium pod ciśnieniem atmosferycznym, a następnie przez 

48 godzin w suszarce próżniowej.

Powierzchnię otrzymanych próbek obserwowano przy 

użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (JEOL 

JSM-5400). Dokonano analizy powierzchni korzystając z 

przystawki do rentgenowskiej analizy chemicznej w mikroob-

szarach (EDS). Dodatkowo wykonano badania powierzchni 

próbki materiału, modyfikowanego montmorylonitem, przy 

użyciu mikroskopu sił atomowych (Explorer, Veeco, USA).

Chropowatość próbek zbadano przy użyciu profilome-

tru T1000 firmy HOMMELWERKE. Materiały w kształcie 

pasków o wymiarach 1x1,5 cm umieszczano na stoliku 

profilometru i powtarzano pomiar 10-krotnie. Z otrzymanych 

danych zostały obliczone wartości średnie i odchylenia 

standardowe wartości średniej.

Swobodną energię powierzchniową określono przy 

pomocy analizy matematycznej wyników bezpośrednich 

pomiarów kąta zwilżania dla wody (UHQ) i dijodometanu. 

are currently the subject of numerous studies, which clearly 

show the high potential of this group of materials to regener-

ate bone tissue [8-12]. 

However, as it is known from the literature, not only na-

nohydroxyapatite may be useful in modification of polymers 

intended for medical purposes. Known for its numerous 

applications in polymer plastics montmorillonite due to its 

characteristics may be an attractive material that is used to 

produce nanocomposites for medical applications. Nano-

montmorillonite modifies the polymer matrix, increasing its 

strength and stiffness and affects a number of other proper-

ties useful for medical applications. The literature shows that 

montmorillonite may affect bacteriostatic characteristics of 

polymer matrix, may also be a component influencing the 

time and decay kinetics of resorbable matrix. One may as-

sume that for medical applications is also the phenomenon 

of intercalation, which can be easily subjected to layer 

silicates, introducing organic substances (bio-molecules, 

drugs) between the packages.

The aim of this study was to examine the influence of 

added nanomontmorillonite on the topography and surface 

energy of biocompatible, resorbable polymer.

Materials and methods

Poly-ε-caprolactone delivered by Sigma-Aldrich (mo-

lecular mass Mn 65000; melting temp. 60°C; polydispersion 

Mw/Mn <2) was used for preparation of the composites. 

Granules of the polymer were dissolved in dichlorometh-

ane (POCH) at a concentration of 10 wt%. Montmorillonite 

powder delivered by Sigma-Aldrich was used as a modifier 

of PCL (trade name K-10 MMT, the average DLS particle 

size 80-100 nm, surface 250 m2/g, pH 3-4).

Polymer nanocomposites with 0.5 wt% content of ceramic 

powder were prepared using solvent evaporation method. 

One sample without montmorillonite content was prepared 

as the reference material.

The first step in sample preparation was the dispersion 

of montmorillonite nanopowder in dichloromethane by stir-

ring the suspension using an ultrasonic homogenizer. In the 

next step the montmorillonite suspension was mixed with 

10% solution of PCL in dichloromethane and stirred for 24 

hours with the use of magnetic stirrer. Then the solution 

was homogenized with the use of ultrasonic homogenizer. 

Produced mixtures were poured onto Petri dishes to form 

thin foils. Solvent was removed during two-step process: 24 

hours drying in air and 48 hours in a vacuum drier.

The surface of the obtained samples was observed using 

a Scanning Electron Microscope (JEOL JSM-5400). The 

analysis of the surface has been made using the snap to 

the X-ray in chemical analysis (EDS). The sample surface 

was also observed using the Atomic Force Microscope 

(Explorer, Veeco, USA).

The roughness of each sample was measured using 

HOMMELWERKE profilometer (model T1000). The materi-

als in the form of strips with dimensions of 1x1.5 cm were 

placed on the table. Ten measurements were made for each 

sample. Mean values and standard deviations of the mean 

were calculated.

Surface free energy was calculated by mathematical 

analysis of the results of contact angle direct measurements 

for water (UHQ) and diiodomethane. Owens-Wendt method 

of dispersive and polar components was used to calculate 

the surface energy of modified and unmodified PCL surface. 

   The contact angle was measured using DSA 10 Mk 2 Kruss 

apparatus at room temperature. As the measuring liquid 

ultra-high purity water has been used (UHQ). Ten measure-

ments were made for each sample. From the resulting data 

mean values and standard deviations were calculated.



32 Zastosowano metodę składowych dyspersyjnej i polarnej 

Owena-Wendta. Pomiary kąta zwilżania próbek zostały 

wykonane za pomocą aparatu DSA 10 Kruss w temperaturze 

pokojowej. Jako cieczy pomiarowej użyto wody o ultra-wy-

sokiej czystości (UHQ). Wykonano 10 pomiarów dla każdej 

próbki. Z otrzymanych danych zostały obliczone wartości 

średnie i odchylenia standardowe wartości średniej.

Wyniki i dyskusja

Badania mikrostruktury niemodyfikowanego polimeru 

oraz materiału nanokompozytowego przeprowadzono przy 

użyciu mikroskopu skaningowego. Wyniki przedstawiono 

na RYS. 1 i 2. Powierzchnia niemodyfikowanego polikapro-

laktonu kontaktująca się z powietrzem ma obraz charakte-

rystyczny dla tego polimeru, na który składają się sferolity 

oraz niewielkie pory pomiędzy nimi, natomiast powierzchnia 

kontaktująca się z szalką jest znacznie gładsza i nie po-

siada charakterystycznej dla PCL tekstury. W przypadku 

nanokompozytu sytuacja jest odmienna, znacznie gładsza 

jest powierzchnia kontaktująca się z powietrzem, natomiast 

pory dostrzec można na powierzchni „od szalki”. Analizę 

chemiczną powierzchni badanych materiałów wykonano 

przy użyciu przystawki SEM-EDS. Wyniki przedstawiono 

na RYS. 3 i 4. Powierzchnia niemodyfikowanego polimeru 

nie zawiera krzemu, podobnie jak powierzchnia modyfiko-

wanego materiału, kontaktująca się z szalką. Natomiast na 

powierzchni PCL z dodatkiem 0,5% wag. MMT, kontaktującej 

się z powietrzem występują niewielkie ilości krzemu, o czym 

świadczą słabe pasma w widmach EDS.

Results and Discussions

Microstructure investigations of unmodified polymer and 

nanocomposite material were performed using Scanning 

Electron Microscopy. The results are shown in FIGS. 1 and 2. 

Polycaprolactone unmodified surface contacting with the air 

is characteristic for this polymer; it consists of spherolites 

and small size pores between them. The area contacting 

with the Petri dish is much smoother and has no texture 

characteristic of the PCL. In the case of nanocomposite the 

situation is different; much smoother surface is in contact 

with air, whereas the pores can be seen on the surface “of 

the dish.” Results of chemical analysis are shown in FIGS. 

3 and 4. Neither unmodified polymer surface nor modified 

material surface contacting with the dish do not contain sili-

con. However, on the surface of the PCL with 0.5 wt% MMT 

“from the air” there are small amounts of silicon revealed by 

the weak band in the spectra obtained from EDS. 

The surface topography of MMT modified material, in con-

tact with air was made using Atomic Force Microscope (FIG. 5). 

AFM results are difficult to be unequivocally interpreted, 

although it cannot be excluded that particularly the surface 

in contact with air reveals the presence of MMT plates.

The results of roughness are presented in FIGS. 6 and 7. 

The roughness measurements also show that the un-

modified polymer surface in contact with air is more rough 

than the surface of the polymer with nanomontmorillonite.  

RYS. 1. Obraz mikroskopowy powierzchni PCL 
w kontakcie z powietrzem - A, w kontakcie z po-
wierzchnią szalki Petriego - B.
FIG. 1. Microscopic picture of the PCL film surface 
in contact with air - A,  in contact with the Petri dish 
surface - B

A

B

RYS. 2. Obraz mikroskopowy powierzchni nano-
kompozytu (PCL/0,5% wag. MMT), w kontakcie z 
powietrzem - A, w kontakcie z powierzchnią szalki 
Petriego - B.
FIG. 2. Microscopic picture of surface nanocom-
posite (PCL/0.5 wt% MMT), in contact with air - A,  
in contact with the Petri dish surface - B.

A

B
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RYS. 3. Analiza EDS - powierzchnia polikaprolakto-
nu bez nanokomponentu.
FIG. 3. EDS analysis - the surface of pure PCL  
without nanocomponent.

RYS. 6. Chropowatość powierzchni polikaprolak-
tonu i nanokompozytu. Diagram średnich arytme-
tycznych odchylenia profilu.
FIG. 6. Roughness of PCL and nanocomposite sur-
faces. Diagram of the arithmetic average deviation 
of the profile.

A

B

RYS. 5. Powierzchnia nanokompozytu (PCL/0,5% 
wag. MMT), od strony szalki Petriego - A, w kontak-
cie z powietrzem - B. (Mikroskop sił atomowych).
FIG. 5. Nanocomposite surface (PCL/0.5 wt%  MMT),  
in contact with the Petri dish surface - A, in contact 
with air - B. (Atomic force microscopy).

A

B

RYS. 4. Analiza EDS - powierzchnia nanokompozytu 
(PCL/0,5% wag. MMT), w kontakcie z powietrzem - A, 
w kontakcie z szalką Petriego - B.
FIG. 4. EDS analysis of the nanocomposite sur-
face (PCL/0.5 wt% MMT), in contact with air - A,  
in contact with the Petri dish surface - B.
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Obrazy powierzchni materiału modyfikowanego MMT 

kontaktującej się z powietrzem wykonane przy użyciu mi-

kroskopu sił atomowych przedstawiono na RYS. 5. Wyniki 

AFM są trudne do jednoznacznej interpretacji, jednakże nie 

można wykluczyć, że na powierzchni „od strony powietrza” 

widoczne są nanopłytki MMT. 

Wyniki badań chropowatości przedstawiono na wy-

kresach (RYS. 6 i 7). Z pomiarów chropowatości wynika 

również, że powierzchnia niemodyfikowanego polimeru 

kontaktująca się z powietrzem jest bardziej chropowata, niż 

powierzchnia polimeru z dodatkiem nanomontmorylonitu. 

Wartość parametru Ra po modyfikacji matrycy polimerowej 

zmniejszyła się około 9-krotnie, zaś wartość parametru Rt 

zmalała około 4-krotnie. W przypadku powierzchni kon-

taktującej się z szalką, chropowatość folii, po modyfikacji 

nanododatkiem nieznacznie wzrasta. Wartości parametrów 

Ra i Rt wzrosły o około 30%.

Na wykresie (RYS. 8) zebrano wyniki pomiarów kąta 

zwilżania powierzchni próbek przez wodę. Z pomiarów 

wynika, że wprowadzenie do matrycy polimerowej nanoczą-

stek montmorylonitu ma stosunkowo niewielki wpływ na kąt 

zwilżania powierzchni badanych materiałów. Wartość kąta 

zwilżania dla czystego PCL wynosi ok. 83°. W przypadku po-

wierzchni próbek PCL modyfikowanego MMT kontaktującej 

się z powietrzem oraz z szalką Petriego różnice zawierają 

się w zakresie od 5-8°. 

Ra parameter value after the modification of polymer matrix 

decreased approximately 9 times, while the value of the 

parameter Rt decreased approximately 4 times. In the case 

of surfaces in contact with a dish, film roughness after nano-

additive modification slightly increases. The values of the 

parameters Ra and Rt increased by approximately 30%. 

In the graph (FIG. 8) there are summarized measure-

ments of the contact angle of the sample surface by water. 

The measurements suggest that the introduction of MMT 

nanoparticles to the polymer matrix has a relatively minor 

impact on surface contact angle of the tested materials. 

Value of contact angle for pure PCL is approximately 83°.  

In the case of MMT modified PCL surfaces (contact with air 

and with the dish) the contact angle increases by about 5-8°. 

RYS. 7. Chropowatość powierzchni polikaprolak-
tonu i nanokompozytu. Diagram maksymalnych 
wysokości pomiędzy najwyższym szczytem, a 
najniższą doliną.
FIG. 7. Roughness of PCL and nanocomposite sur-
face. Diagram of the maximum heights between the 
highest peak and lowest valley.

RYS. 8. Zwilżalność powierzchni PCL i nanokompo-
zytu. Diagram wartości kąta zwilżania.
FIG. 8. Wettability of PCL and nanocomposite sur-
faces. Diagram of contact angle values.

RYS. 9. Całkowita energia powierzchniowa. (PCL i 
nanokompozyt).
FIG. 9. Diagram of the total surface energy (PCL and 
their nanocomposite).

RYS. 10. Energia powierzchniowa - składowa dys-
persyjna. (PCL i nankompozyt).
FIG. 10. Diagram of dispersive component of surfa-
ce energy. (PCL and their nanocomposite).

RYS. 11. Energia powierzchniowa - składowa polarna. 
(PCL i nanokompozyt).
FIG. 11. Diagram of the polar component of surface 
energy. (PCL and their nanocomposite).
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na wykresach (RYS. 9-11). Energia powierzchniowa nano-

kompozytu charakteryzuje się zarówno od strony szalki, jak 

i powietrza, nieco wyższą składową dyspersyjną i niższą 

składową polarną w porównaniu z niemodyfikowanym 

polimerem.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnio-

skować, że powierzchnia nanokompozytu różni się od 

powierzchni czystego polimeru. Zmiany dotyczą, w prze-

ważającej mierze, topografii powierzchni. Z badań wynika, 

że powierzchnia nanokompozytu jest istotnie gładsza od 

polimeru oraz pojawiają się na niej najprawdopodobniej 

nanocząstki montmorylonitu, nadając jej charakterystyczną 

nanotopografię. Pojawienie się nanoczastek na powierzchni 

materiału jest zapewne efektem oddziaływań pomiędzy 

nanododatkiem a łańcuchami polimeru. Oddziaływania 

pomiędzy nanocząstkami a matrycą polimerową z jednej 

strony wyraźnie ograniczają wielkości sferolitów (nukleacja 

na nanocząstkach), z drugiej sprawiają, że pewna ich ilość 

zostaje wypchnięta na powierzchnię nanokompozytu. 

Kontrolowana modyfikacja nanocząstkami biozgod-

nych matryc polimerowych może być skuteczną drogą 

do sterowania właściwościami biologicznymi materiałów 

przeznaczonych do regeneracji tkanek, bowiem zarówno 

nanotopografia, jak i wzajemny stosunek dwóch składowych 

energii powierzchniowej, to parametry mające zasadniczy 

wpływ na adsorpcję białek, jak i adhezję komórek.

   Surface energy measurement results are shown in the 

graphs (FIGS. 9-11). Nanocomposite surface energy of both 

the dish and the air sides is characterized by a slightly higher 

dispersion and lower polar components in comparison with 

unmodified polymer.

Conclusions

The results obtained in this work indicate that the sur-

face of nanocomposite undergoes significant changes 

compared with pure polymer. The changes relate mainly to 

surface topography (nanotopography) and surface energy 

components. The study shows that on the material surface 

montmorillonite nanoparticles appear, resulting in a charac-

teristic nanotopography. The appearance of nanoparticles 

on the surface of the material is probably the result of the 

interaction between the polymer chains and nanoadditive. 

Interaction between nanoparticles and polymer matrix on 

the one hand clearly limits the tendency of the polymer to 

form spherulites, the other causes, that some nanoparticles 

are pushed out of its surface. Controlled modification of the 

biocompatible polymer matrices using nanoparticles can be 

an effective way to control the biological properties of materi-

als for tissue regeneration, because both nanotopography 

and size of the two components of surface energy, have a 

significant impact on protein adsorption and cell adhesion.
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