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Kartonnen melkfles
Verpakkingsinnovatie Tetra Evero Aseptic

voor de aseptische kartonnen melkfles Tetra evero Aseptic 
heeft Tetra Pak het spuitgieten van de kunststof bovenkant 
geïntegreerd in de verpakkingsmachine. De verpakking, die 
oogt als een kunststof fles en dezelfde functionaliteit heeft 
maar grotendeels uit karton bestaat, kan daardoor bij hoge 
snelheid worden afgevuld.

verpakkingsmateriaal wordt van de rol    
gesneden, tot een cilinder gevormd en over 
dezelfde mal geplaatst. Beide worden dan in 
een matrijs geplaatst en het vloeibaar poly-
ethyleen wordt geïnjecteerd in 40 millise-
conden. De gesmolten kunststof vormt    
het verbindingsstuk en sealed zich vast aan 
enerzijds de plastic sluiting en anderzijds  
de kartonnen sleeve. Innovatief daarbij ten 
opzichte van traditioneel spuitgieten is     
dat geen spuitgietsysteem met één enkele 
matrijs wordt gebruikt, maar een viervoudi-
ge matrijs (zie foto). Daarmee gebeurt het 
spuitgieten vier keer sneller dan gebruike-
lijk. Een volledige cyclus van spuitgieten    
en afkoelen duurt 1,44 seconden. Er is geen 
mechanisch contact tussen de in- en uit-
wendige matrijzen, met als voordeel dat    
de matrijzen minder snel slijten.
De nieuwe technologie stelde nogal wat 
eisen aan het polymeer: robuustheid    
garanderen en de aseptische condities    
voor de verpakte melk, waarvoor Tetra   
Pak bij karton aluminiumfolie gebruikt. 
Een nieuwe polymeerblend werd ontwik-
keld van HDPE.

Doorontwikkeling
Op dit moment lijkt een produc-
tiesnelheid van 10.000 verpakkin-
gen per uur de limiet. “Verdere 
verhoging van de capaciteit zal 
materiaalinnovatie vragen. We 

werken aan nieuwe sluitingen van een dun-
ner polymeer maar met dezelfde fysieke 
eigenschappen”, vertelt specialist op dit 

Een verpakking voor houdbare melk met de 
functionele eigenschappen van een kunst-
stof fles, zoals gemakkelijk hanteerbaar en 
goed schenkend, en de milieuvoordelen van 
FSC-gecertificeerd karton. Dat doel stelde 
Tetra Pak zich. Het resultaat: de Tetra Evero 
Aseptic, een 1 liter-verpakking in de vorm 
van een fles die bestaat uit een polyethyleen 
bovenkant en een kartonnen huls. Techno-
logisch een hoogstandje, waaraan door een 
team van twintig mensen jaren werd 
gewerkt.

Functionaliteit en vorm
De kunststof bovenkant van de verpakking 
was nodig om de gewenste functionaliteit 
te krijgen als het gaat om openen, uit-
schenken en vasthouden. “Studies laten 
zien dat de consument op dit ter-
rein steeds hogere eisen stelt, 
aldus Birgit Kamp, marketing & 
communications manager bij 
Tetra Pak Benelux. Voor die 
functionele eigenschappen is ook 
de vorm belangrijk. “En natuur-
lijk speelt de vorm een grote rol om de 
aandacht van de consument te trekken die 
door de gangpaden van de supermarkt 

loopt”, voegt Kamp eraan toe. “Zowel op 
functionaliteit als aantrekkelijkheid scoort 
de Tetra Evero Aseptic in consumenten-
studies hoog.” 

Hoge productiesnelheid
Het kunststof materiaal van de bovenkant 
van de nieuwe melkfles moest voldoende 
dun zijn om productie bij hoge snelheid 
mogelijk te maken, maar tegelijkertijd 
moest het tegen een stootje kunnen als de 
verpakking valt en een barrière vormen 
tegen licht om het product te beschermen. 
De oplossing voor de gewenste hoge pro-
ductiesnelheid werd gevonden in het terug-
brengen van de grootte van de spuitgiet-
apparatuur en dit proces te integreren in   
de vulmachine zelf.

De dop van de verpakking wordt in de ver-
pakkingsmachine geplaatst op een staps-
gewijs draaiende mal. Het kartonnen      

‘ De nieuwe technologie  
stelde nogal wat eisen  
aan het polymeer’
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Naast een functionele en voor de consument 
aantrekkelijke verpakking, is het milieuprofiel de 
derde pijler in het ontwerpproces van Tetra Pak. 
De levenscyclusanalyse (uitgevoerd door IFEU  
in Duitsland) geeft voor de Tetra Evero Aseptic 
(TEA) een CO2-footprint die 24-30% lager is 
dan van APET en AHDPE flessen. Uitgedrukt in 
absolute getallen komt het aantal kg CO2-equi-
valenten afgerond uit op: 110 voor de Tetra Pak-
verpakking versus 145 voor APET en 158 voor 
AHDPE. Het gebruik van fossiele grondstoffen is 
voor de TEA ongeveer de helft van deze kunst-
stof verpakkingen, een lagere waarde die is toe 
te schrijven aan het karton in de verpakking. Een 

LCA-vergelijking met de volledig kartonnen 1 liter 
melkverpakking is niet gemaakt. De Tetra Brik 
Aseptic Slim 1 liter verpakking met hersluitbare 
dop heeft een circa 10% lagere footprint dan    
de TEA (op basis van de gebruikte materialen,     
zonder rekening te houden met de verwerkings-
stappen in het productieproces).
Om recyclen te vergemakkelijken, is de TEA 
inmiddels uitgevoerd met een optie om de 
bovenkant eenvoudig te scheiden van de rest  
van de verpakking. Daarnaast wordt onderzoek 
gedaan naar het gebruik van biobased grond-
stoffen voor de kunststof bovenkant.

Milieuaspecten

gebied Pär Andersson. Daarnaast wordt 
gekeken naar efficiencywinst door de afvul-
tijd van een verpakking terug te brengen.
Streven is ook de kosten per verpakking 
terug te brengen. Over de hoogte van die 
kosten worden geen concrete getallen 
genoemd: “Dat hangt af van de verpak-
kingslijn, het materiaal en andere produc-
tiebenodigdheden en die variëren van 
gebruiker tot gebruiker”, aldus Kamp.
Onlangs introduceerde producent Combi-
Bloc ook een kartonnen flesverpakking. 
Deze Combidome bestaat geheel uit karton. 
“Onderling vergelijken is niet zo eenvou-
dig”, zo stelt Kamp. “De Combidome is voor 
vruchtensappen en dranken zonder kool-
zuur, terwijl de Tetra Evero Aseptic is      
ontwikkeld voor melk.”
De Tetra Evero Aseptic is beschikbaar in 1 
liter formaat voor houdbare melk. De vol-
gende stap is om de verpakking geschikt te 
maken voor producten met een hogere toe-
gevoegde waarde, zoals sojamelk of melk 
verrijkt met omega-3, ijzer of vitamine C.

• Carina Grijspaardt-Vink •

Bekijk de VoiCes of information-Video, onderdeel Van een Videoserie  
die tetra pak maakt ter GeleGenheid Van het 60-jariG Bestaan.

De Tetra evero Aseptic oogt als 

een kunststof fles en heeft 

dezelfde functionaliteit, maar 

bestaat grotendeels uit karton.

innovatief is dat geen spuitgietsysteem met 

één enkele matrijs wordt gebruikt, maar een 

viervoudige matrijs. 

het spuitgieten van de kunststof bovenkant  

is geïntegreerd in de verpakkingsmachine.

met een team van twintig mensen werd jaren gewerkt aan de nieuwe technologie.


