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Streszczenie 

Kość jest tkanką pełniącą bardzo ważną rolę  

w organizmie ludzkim, np. podczas poruszania się 

czy jako ochrona narządów wewnętrznych. Dzięki 

dużym zdolnościom regeneracyjnym tkanki kostnej, jej 

drobne uszkodzenia mogą samoistnie ulec wylecze-

niu. Jednakże w przypadku poważniejszych urazów 

interwencja chirurgiczna staje się konieczna. Mając 

na uwadze liczne wady tego rozwiązania, w ostatnim 

czasie na znaczeniu zyskało podejście alternatywne, 

polegające na zastosowaniu rusztowań komórkowych 

do regeneracji tkanki kostnej. 

Celem wspomnianego postępowania jest stworze-

nie trójwymiarowej struktury umożliwiającej i wspoma-

gającej regenerację tkanki kostnej. Ponieważ struktury 

porowate otrzymywane w wyniku elektroprzędzenia 

swoją budową przypominają naturalną kość, stanowią 

one idealne środowisko do wysiania i namnożenia 

komórek. 

W niniejszej pracy, wykorzystując technikę elektro-

przędzenia, otrzymano włókna z polilaktydu (PLA) jako 

materiał na rusztowania komórkowe do regeneracji 

tkanki kostnej. Ponadto zbadano wpływ takich para-

metrów procesu jak skład rozpuszczalnika, stężenie 

polimeru czy dodatek soli na strukturę otrzymywanych 

włókien. W celu polepszenia właściwości mecha-

nicznych potencjalnych rusztowań komórkowych, 

otrzymano także nanokompozytowe włókna z PLA  

z dodatkiem sfunkcjonalizowanych wielowarstwowych 

nanorurek węglowych (MWCNT). Uzyskane struktury 

były badane przy pomocy skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM). 

Słowa kluczowe: inżynieria tkanki kostnej, rusztowa-

nia komórkowe, PLA, CNT

[Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 12-17] 

Wprowadzenie 

Kość stanowi tkankę pełniącą bardzo ważną funkcję  

w poruszaniu się, utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała 

oraz ochronie narządów wewnętrznych [1]. Poprzez maga-

zynowanie jonów wapnia i fosforu, tkanka kostna odpowiada 

także za utrzymanie homeostazy w organizmie. Dzięki 

dużym zdolnościom regeneracyjnym tkanki kostnej, jej 

drobne uszkodzenia mogą samoistnie ulec wyleczeniu [2]. 
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Abstract 

Bone is a tissue playing crucial role in human body, 

e.g., during locomotion or by protecting the internal 

organs. Thanks to bone’s high regenerative capacity, 

its minor injuries may be spontaneously healed. Lar-

ger bone defects however need surgical intervention. 

Considering numerous disadvantages characterising 

this approach, bone tissue engineered scaffolds have 

recently gained considerable interest. Its aim is to 

design a 3D structure which will enable and promote 

bone regeneration. As porous structures obtained by 

electrospinning resemble natural bone, they repre-

sent a perfect environment for cell attachment and 

proliferation. 

In this work polylactide (PLA) nanofibres were 

electrospun in order to create a scaffold for bone 

regeneration. The influence of parameters such as 

solvent composition, polymer concentration or salt 

addition on the morphology of the electrospun fibres 

was investigated in this work. In order to improve 

scaffold’s mechanical properties we manufactured  

a nanocomposite of PLA and functionalized multiwall 

carbon nanotubes (MWCNT) using electrospinning 

technique as well. The obtained scaffolds were exa-

mined using scanning electron microscope (SEM). 

Keywords: bone tissue engineering, scaffolds, PLA, 

CNT

[Engineering of Biomaterials 115 (2012) 12-17] 

Introduction 

Bone is a tissue playing crucial role in locomotion, main-

taining proper posture of a body and protecting its internal 

organs [1]. By storing calcium and phosphate ions, bone is 

also involved in homeostasis. Thanks to its high regenera-

tive capacity, some minor injuries may be spontaneously 

healed [2]. However, larger bone defects, resulting from 

e.g. tumor resections or severe fractures, need surgical 

intervention. Currently, the standard procedure in these 

cases is the autografting. i.e., the harvest of patient’s healthy 

“donor” bone followed by its transplantation into the defected 

area. Although this procedure is very successful, its use is 

severely limited due to its short supply and possible morbid-

ity of the patient’s “donor” site. As a consequence of these 

limitations, bone tissue engineering scaffolds have recently 

gained considerable interest [2]. Its aim is to design a 3D 

structure which will enable and promote bone regeneration 

and, over time, will be resorbed and replaced by a newly 

regenerated tissue. Among numerous methods of scaffolds’ 

engineering, electrospinning has gained a major attention [3]. 



13Jednakże w przypadku rozleglejszych urazów i ubytków, 

powstałych w wyniku np. resekcji guzów czy złamań, staje 

się konieczna interwencja chirurgiczna. Obecnie standar-

dową procedurę we wspomnianych przypadkach stanowi 

autoprzeszczep tzn. pobranie od pacjenta fragmentu nie-

uszkodzonej kości i umieszczenie go w zdefektowanym 

obszarze. Pomimo wysokiej skuteczności tej metody, 

zakres jej zastosowania jest ograniczony z uwagi na trud-

ności w uzyskaniu dostatecznej ilości materiału kostnego 

do przeszczepu oraz możliwość wystąpienia martwicy w 

tym obszarze. W odpowiedzi na wspomniane trudności, 

na znaczeniu w ostatnim czasie zyskało zastosowanie 

rusztowań komórkowych do regeneracji tkanki kostnej [2]. 

Celem wspomnianego postępowania jest stworzenie trójwy-

miarowej struktury umożliwiającej i wspomagającej regene-

rację tkanki kostnej, która wraz z upływem czasu uległaby 

resorpcji i zastąpieniu przez zregenerowaną tkankę. Jedną 

z najbardziej obiecujących metod wytwarzania podłoży do 

regeneracji tkanki kostnej jest metoda elektroprzędzenia [3]. 

Ta niezwykle wszechstronna technika pozwala w bardzo 

prosty sposób otrzymać mikro- i nanowłókna polimerowe 

z ich roztworów lub stopów [4], którym można nadawać 

biomimetyczną przestrzenną strukturę. Ponieważ włók-

niste podłoża, otrzymywane w wyniku elektroprzędzenia 

przypominają swoją budową naturalną kość, stanowią 

idealne środowisko do wysiewania i namnażania komórek. 

W konsekwencji tego typu materiały świetnie nadają się do 

celów inżynierii tkanki kostnej [3]. Co więcej, w porównaniu 

do innych metod otrzymywania rusztowań komórkowych, jak 

samoorganizacja czy separacja fazowa, elektroprzędzenie 

jest techniką prostszą i mniej kosztowną [5].

W opisywanej pracy prowadzono proces elektroprzę-

dzenia nanowłókien z poli(kwasu mlekowego) (PLA) w celu 

uzyskania trójwymiarowego układu, mogącego znaleźć 

zastosowanie jako materiał na rusztowania komórkowe do 

regeneracji tkanki kostnej. Wybór użytego polimeru został 

podyktowany jego pożądanymi właściwościami w świetle 

planowanego zastosowania biologicznego tj. biokompa-

tybilnością, biodegradowalnością oraz zadowalającymi 

właściwościami mechanicznymi [6]. Materiały polilaktydowe 

są obecnie powszechnie stosowane w inżynierii materiałów 

medycznych. Ze względu na to, iż jednym z parametrów 

podłoży, stosowanych do regeneracji tkanki kostnej, są 

ich parametry mechaniczne, część włókien wytwarzanych  

w metodzie elektroprzędzenia, zmodyfikowano nanorur-

kami węglowym. Modyfikacja nanorurkami węglowymi to 

nie tylko droga pozwalająca na uzyskanie materiału o wyż-

szych parametrach mechanicznych, ale zarazem metoda 

poprawienia ich właściwości osteogennych [7-9]. Włókna  

z PLA zmodyfikowano wprowadzając niewielkie ilości sfunk-

cjonalizowanych wielowarstwowych nanorurek węglowych 

(MWCNT). Uzyskane ta drogą włókna były badane przy 

użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). 

Materiały i metody

W celu uzyskania włókien z PLA metodą elektroprzę-

dzenia, sporządzono serie roztworów polimeru o różnym 

składzie. Stosowane stężenia polilaktydu (IngeoTM 

Biopolymer 3251D) były równe 7, 10 oraz 15% wag./obj.  

Do sporządzenia roztworów użyto chloroformu (POCH, 

czysty), dichlorometanu (DCM) (POCH, czysty), metanolu 

(MeOH) (POCH, cz. d. a.) i N,N-dimetyloformamidu (DMF) 

(POCH, cz. d. a.). W przypadku dodatku soli do roztworu po-

limeru używano chlorku sodu (NaCl) (LACHNER, cz. d. a.). 

Na jednym z etapów prowadzonych badań do roztworów 

PLA wprowadzano także sfunkcjonalizowane wielowarstwo-

we nanorurki węglowe (MWCNT) w formie zdyspergowanej 

w DMF [10] (0,03 g/ml). 

This widespread technique enables to produce easily 

micro- and nanofibres from polymeric solutions and melts 

[4] organized in a wide range of architectures. As porous 

structures obtained by electrospinning resemble fibrous 

structures naturally occurring in a body, e.g. natural bone, 

they represent a perfect environment for cell attachment 

and proliferation, thus this technique suits perfectly for bone 

tissue engineering [3]. What is more, compared with other 

tissue engineering methods, like self-assembly or phase 

separation techniques, electrospinning constitutes a simpler 

and less expensive way of producing tissue engineering 

scaffolds [5]. 

In this work poly(lactic acid) (PLA) nanofibres were elec-

trospun in order to create 3D structure of the bone tissue 

regeneration scaffold. The choice of the polymer being used 

was supported by its suitable properties like biocompatibility, 

resorbability in living system, and suitable mechanical prop-

erties (strength, Young’s modulus) [6]. Polylactide-based 

materials are widely used for biomedical applications. As a 

substrate for scaffolds, polylactide mechanical properties are 

crucial when intended to be used during bone regeneration 

process [7]. In order to improve mechanical properties of PLA 

[8], as well as increase osteoblast adhesion and promote 

their functions [9], we manufactured its nanocomposite by 

modification with the use of functionalized multiwall carbon 

nanotubes (MWCNT). Obtained scaffolds were examined 

using scanning electron microscope (SEM).

Materials and Methods 

In order to obtain PLA nanofibres by electrospinning 

method series of polymer solutions were prepared. Poly-

lactide (IngeoTM Biopolymer 3251D) concentrations were 

7, 10, and 15% wt/v. The solvents used were chloroform 

(POCH, pure grade), dichloromethane (DCM) (POCH, pure 

grade), methanol (MeOH) (POCH, analytical grade) and 

N,N-dimethylformamide (DMF) (POCH, analytical grade). 

The salt added to some PLA solutions was the sodium 

chloride (NaCl) from LACHNER (analytical grade). In one of 

the parts of the experiment, functionalized multiwall carbon 

nanotubes’ (MWCNTs) suspension in DMF [10] (0.03 g/ml) 

was added into polymer solution. 

For the electrospinning process, a simple device was 

used (FIG. 1). A 10 ml syringe, ended with a 0.6 x 30 mm 

needle, was loaded with the polymer solution. The voltage 

range to 6 kV was applied between the needle tip and the 

collector – rotating copper disc covered with the grounded 

aluminum foil. The tip-to-collector distance was being 

changed between 5 and 1 cm. 

Obtained samples were analyzed using scanning elec-

tron microscope, SEM (Nova NanoSEM, FEI with EDS 

analyzer). 

Results and Discussion 

In the first part of the experiments there were applied 

the process conditions and parameters elaborated in our 

previous work and described elsewhere [12]. PLA nanofibres 

were electrospun from the PLA polymer solved in DCM/DMF 

(2/3 wt). Polymer solution concentration, solvent composi-

tion and the tip-to-collector distance were controlled and 

optimized. A series of the experiments were performed in 

order to develop a repetitive way of obtaining PLA fibres via 

electrospinning [17-20]. The experimental conditions of elec-

trospinning process are listed in the TABLE 1. SEM images 

of the obtained structures are presented in FIGs. 2-4. 



14 Proces elektroprzędzenia prowadzono w układzie przed-

stawionym na RYS. 1. Strzykawkę o pojemności 10 ml 

i zakończoną igłą o wymiarach 0,6 x 30 mm napełniano 

roztworem polimeru. Następnie między igłą a kolektorem 

– wirującym miedzianym dyskiem pokrytym folią alumi-

niową, przykładano napięcie z zakresu 0-6 kV. Odległość 

między igłą a miedzianą płytką była zmieniana w zakresie 

od 1 do 5 cm. 

Uzyskane materiały były następnie badane za pomocą 

skaningowego mikroskopu elektronowego, SEM (Nova 

NanoSEM, FEI z wbudowanym analizatorem EDS). 

Wyniki i dyskusja 

W pierwszej części prowadzonych badań, zastosowano 

warunki elektroprzędzenia ustalone podczas wcześniej 

prowadzonych doświadczeń [12]. Włókna z PLA uzyskano 

z roztworu polimeru sporządzonego w DCM/DMF (2/3 wag). 

Stężenie polimeru w roztworze, skład rozpuszczalnika oraz 

odległość igła-kolektor były w ścisły sposób kontrolowane 

i optymalizowane. Następnie przeprowadzono serię do-

świadczeń w celu opracowania procedury elektroprzędzenia 

włókien polilaktydowych o powtarzalnej morfologii [17-20]. 

Warunki eksperymentalne procesu zostały zestawione  

w TABELI 1. Zdjęcia SEM uzyskanych struktur zamiesz-

czono na RYS. 2-4. 

RYS. 1. Układ doświadczalny służący do prze-
prowadzania procesu elektroprzędzenia [11]: 
(1) strzykawka, (2) roztwór polimeru, (3) igła, (4) 
zasilacz, (5) wirujący kolektor oraz (6) odległość 
igła-kolektor.
FIG. 1. Experimental setup used in the electrospin-
ning process [11]: (1) syringe, (2) polymer solution, 
(3) needle, (4) power supply, (5) rotating collector, 
and (6) tip-to-collector distance.

Stężenie 
PLA 

[% wag./
obj.]  

PLA con-
centration  
[% wt/v]

Skład 
rozpuszczalnika 

[wag.]
Solvent 

composition  
[wt ratio]

Dodatek 
soli (NaCl)  
[% wag.] 

Salt (NaCl) 
addition  
[wt%]

Współ- 
czynnik 
lepkości 

dynamicznej 
Dynamic 
viscosity 
[mPa·s] 

10 CHCl3 - 20.12

7 DCM/MeOH (4/1) - 1.42

10 DCM/ MeOH (4/1) - 3.86

15 DCM/ MeOH (4/1) - 12.49

7 DCM/ MeOH (4/1) 1.0 1.39

10 DCM/ MeOH (4/1) 1.0 3.51

15 DCM/ MeOH (4/1) 1.0 12.12

7 DCM/DMF (2/3) - 3.15

10 DCM/DMF (2/3) - 9.08

15 DCM/DMF (2/3) - -

7 DCM/DMF (3/2) - 1.82

10 DCM/DMF (3/2) - 5.72

15 DCM/DMF (3/2) - 23.42

7 DCM/DMF (3/2) 0.1 1.69

10 DCM/DMF (3/2) 0.1 4.59

15 DCM/DMF (3/2) 0.1 19.80

7 DCM/DMF (3/1) - 1.90

10 DCM/DMF (3/1) - 4.96

15 DCM/DMF (3/1) - 17.74

7 DCM/DMF (3/1) 0.1 1.47

10 DCM/DMF (3/1) 0.1 3.97

15 DCM/DMF (3/1) 0.1 13.89

7 DCM/DMF (4/1) - 1.69

10 DCM/DMF (4/1) - 4.50

15 DCM/DMF (4/1) - 15.97

TABELA 1.  Roztwory PLA oraz parametry procesu 
elektroprzędzenia wykorzystane w celu optymaliza-
cji otrzymywania włókien polimerowych. 
TABLE 1.  PLA solutions and electrospinning para-
meters used to optimize nanofibres’ formation.  

RYS. 2. Zdjęcia SEM włókien z PLA otrzymanych 
w wyniku elektroprzędzenia z roztworów w (1) 
DCM/DMF (4/1 wag.) i (2) CHCl3. Stężenie polimeru 
były równe (1) 7, (2) 10 i (3) 15% wag./obj. Zdjęcia 
zarejestrowano przy 10 000 krotnym powiększeniu. 
Odległość igła-kolektor wynosiła 3 cm. Zdjęcia 1b  
i 2b zostały zaczerpnięte z [11]. 
FIG. 2. SEM images of PLA fibres electrospun from 
the solution in (1) DCM/DMF (4/1 wt) and (2) CHCl3. 
The polymer concentration was (a) 7, (b) 10 and 
(c) 15% wt/v. Images’ magnitudes were 10 000 x.  
The tip-to-collector distance was 3 cm. Images 1b 
and 2b were taken from [11]. 

(1a) (1b)

(1c) (2b)
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Analizując zdjęcia SEM materiałów otrzymanych w pro-

cesie elektroprzędzenia można stwierdzić, że najbardziej 

obiecujące wyniki uzyskano w wyniku procesu prowadzo-

nego przy wykorzystaniu roztworów sporządzonych w DCM. 

Fakt ten można wytłumaczyć dobrą rozpuszczalnością 

poli(kwasu mlekowego) we chlorowcopochodnych roz-

puszczalnikach organicznych [6]. Zgodnie z doniesieniami 

literaturowymi [21-23] dodatek DMF do roztworu polimeru 

ułatwia przebieg elektroprzędzenia i skutkuje uzyskiwaniem 

jednolitych włókien. Wnioski te znalazły potwierdzenie  

w wynikach przeprowadzonych badań. Zaobserwowano 

ponadto, że stosując stosunkowo wysokie stężenia poli-

meru (rzędu 10-15% wag./obj.) uzyskiwano jednorodne  

i dobrze wykształcone włókna, co znalazło potwierdzenie 

w literaturze [4-5,13-16]. 

After the analysis of the SEM images it can be concluded, 

that the most advantageous results were obtained for the 

PLA fibres electrospun from the DCM solutions. Since 

poly(lactic acid) is well soluble in the chlorinated organic 

solvents [6], this conclusion is not surprising. As it was 

mentioned in the works [21-23], the DMF addition into the 

solution facilitates the electrospinning process and results in 

uniform nanofibres, what was observed in our experiment. 

A more uniform nanofibrous structures were also obtained 

from the more concentrated PLA solutions (10-15% wt/v) 

which is in agreement with other results published in papers 

[4-5,13-16]. 

RYS. 3. Zdjęcia SEM włókien z PLA otrzymanych w wy-
niku elektroprzędzenia z roztworów w (1) DCM/MeOH 
(4/1 wag.), (2) DCM/DMF (3/2 wag.) i (3) DCM/DMF 
(3/1 wag.). Stężenie polimeru były równe (1) 7, (2) 10 
i (3) 15% wag./obj. Zdjęcia zarejestrowano przy (1, 3) 
10 000, (2a) 20 000 i (2) 50 000 krotnych powiększe-
niach. Odległość igła-kolektor wynosiła 3 cm. Dodatek 
soli (NaCl) był równy (*) 1 i (**) 0,1 % wag. Zdjęcie 1b, 
3b i 3c zostały zaczerpnięte z [11]. 
FIG. 3. SEM images of  PLA fibres electrospun from 
the solution in (1) DCM/MeOH (4/1 wt), (2) DCM/DMF 
(3/2 wt) and (3) DCM/DMF (3/1 wt). The polymer con-
centration was (a) 7, (b) 10 and (c) 15% wt/v. Images’ 
magnitudes were (1, 3) 10 000, (2a) 20 000 and (2)  
50 000 x. The tip-to-collector distance was 3 cm. The 
salt (NaCl) addition was (*) 1 and (**) 0.1 wt%. Images 
1b, 3b and 3c were taken from [11].

(1a) (1a*) (2a) (2a**)

(1b) (1b*) (2b) (2b**)

(1c) (1c*) (2c) (2c**)

(3b) (3b**)

(3c) (3c**)
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W toku prowadzonej pracy badano także wpływ dodatku 

soli (NaCl) do roztworu polimeru [19] na struktury uzyskiwa-

ne w wyniku elektroprzędzenia. Doświadczenia wykazały, 

że nawet niewielki dodatek soli (ograniczony przez słabą 

rozpuszczalność NaCl w MeOH i DMF) w ogólności uła-

twia zachodzenie procesu (RYS. 3). Skutkuje on ponadto 

otrzymywaniem dobrze wykształconych i cienkich włókien. 

Jednakże wydajność procesu znacząco spada, wynika to 

zapewne ze zmian właściwości fizycznych roztworu PLA, 

następujących w wyniku wprowadzenia do niego NaCl. 

W kolejnej części prowadzonych badań wytwarzano 

włókna z PLA z 1,5% wag. dodatkiem MWCNT (RYS. 4). 

Materiał w formie włókien zostały otrzymane dla wszystkich 

trzech stężeń polimeru. Zaobserwowano ponadto, że wraz 

ze wzrostem stężenia PLA uzyskiwano większe ilości bar-

dziej jednorodnych włókien. Stwierdzono jednakże obecność 

zgrubień w miejscach przecięcia włókien polimerowych, co 

najprawdopodobniej zostało spowodowane agregacją na-

norurek węglowych we wspomnianych obszarach. 

The influence of salt (NaCl) addition [19] into the polymer 

solution was investigated as well. It occurred that even small 

amounts of salt (limited by its solubility in MeOH and DMF) 

facilitate the process (FIG. 3). It also helps in obtaining 

well-formed and thinner fibres. However, the yield of their 

formation was distinctly lower and less fibres were obtained. 

Moreover, after NaCl addition the PLA solutions’ physical 

properties have changed and the electrospinning was more 

difficult to perform using the experimental setup available. 

In the following part of the experiment, PLA nanofibres 

with the 1.5 wt% addition of MWCNTs were electrospun 

(FIG. 4). The obtained fibrous nanostructures were fibre-

shaped. For the all three polymer concentrations used, 

nanofibres were successfully obtained. The higher PLA 

concentration was, the more and the more uniform were 

the fibres formed. However, beads occurred in the sites 

of the weaved nanofibres probably as a consequence of 

CNTs accumulation. 

RYS. 4. Zdjęcia SEM włókien z PLA otrzymanych w wyniku elektro-
przędzenia z roztworów w DCM/DMF (2/3 wag) z 1,5% wag. dodatkiem 
MWCNT [11]. Stężenie polimeru były równe (1) 7, (2) 10 i (3) 15% 
wag./obj. Zdjęcia zarejestrowano przy (a) 2 000 i (b) 10 000 krotnych 
powiększeniach. Odległość igła-kolektor wynosiła 2,5 cm. 
FIG. 4. SEM images of PLA fibres electrospun from the solution in DCM/
DMF (2/3 wt) with the 1.5 wt% addition of MWCNTs [11]. The polymer con-
centration was as follows: (1) 7, (2) 10 and (3) 15% wt/v. Images’ magnitudes 
were (a) 2 000 and (b) 10 000 x. The tip-to-collector distance was 2.5 cm. 

(1a) (1b)

(2a) (2b)

(3a) (3b)
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Wnioski 

Celem opisanej pracy było uzyskanie włókien polilak-

tydowych modyfikowanych wielowarstwowymi nanorur-

kami węglowymi przy użyciu techniki elektroprzędzenia.  

Na podstawie badań mikroskopowych zoptymalizowano 

proces elektrospiningu i ustalono warunki niezbędne dla 

otrzymywania jednorodnych włókien o powtarzalnych pa-

rametrach. Przeprowadzone badania dowiodły możliwości 

uzyskania włókien polimerowych w warunkach niskich 

napięć, nie więcej niż 6 kV. Nanokompozytowe włókna 

uzyskiwano poprzez bezpośredni dodatek ich zawiesiny 

do roztworu polimeru. Jest to metoda odmienna od tra-

dycyjnego podejścia, polegającego na rozproszeniu CNT  

w obrębie polimeru w formie stałej i rozpuszczeniu takiego 

układu w rozpuszczalniku organicznym [24-26], a następnie 

elektroprzędzeniu. 
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Conclusions 

The aim of the presented work was to manufacture 

polylactide fibres modified with multiwall carbon nanotubes 

using the electrospinning technique. Based on the SEM 

images of the obtained structures, the parameters of the 

process used were optimized in order to obtain uniform 

nanofibres. Performed experiments proved the possibility 

of electrospinning polymer nanofibres using a low-power 

supply, under 6 kV voltage. It has been also demonstrated 

that it is possible to add CNTs’ suspension into the polymer 

solution, instead of having mixed them together with the 

polymer matrix and then dissolving [24-26], and electrospun 

the received composite. 
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