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Soos ons die einde van 2021 nader, wens SAWPA  elke lid, belanghebbende en hul geliefdes 

‘n geseënde en vreugdevolle Kersfees toe, en  ŉ veilige en gesonde terugkeer in die nuwe jaar.  
 
Neem kennis dat die SAWPA-kantore op Woensdag, 15

 
Desember sal sluit en weer op 

Maandag, 10 Januarie 2022 sal oopmaak.  

 

JONGSTE NUUS OOR WINGERDPAAL AANLYN ONDERSOEK 
 
Die aanlyn ondersoek om ŉ beter idee te kry van die werklike omvang van paalfalings in wingerde en 
boorde, soos by die September SAWPA-streekvergaderings bespreek, is aan alle wyn- en 
tafeldruifprodusente gestuur in samewerking met hulle onderskeie bedryfsliggame, VINPRO en SATI. 
Ongelukkig het die ondersoek nie die verwagte terugvoer opgelewer nie en is daar besluit om die ondersoek 
te verleng tot einde Desember. Beide VINPRO en SATI het weer versoeke aan hulle lede gestuur om die 
aanlyn vraelys te voltooi en in te dien. Alhoewel lae terugvoersyfers kan impliseer dat die probleem nie so 
groot is as wat algemeen vermoed word nie, maak die vraelys voorsiening vir terugvoer oor positiewe sowel 
as negatiewe gevalle. Die SAWPA-Uitvoerende Komitee sal, afhangend van die terugvoer ontvang teen 
einde Desember, besluit hoe om verder met die projek te werk te gaan.  

 
STUDIES OOR DIE OMGEWINGSIMPAKVOORDELE VAN DIE GEBRUIK VAN HOUT 

 
Behandelde pale: Die studie-oorsig deur die Universiteit van Stellenbosch is afgehandel. ‘n 10-bladsy verslag 

getiteld The reduction in global warming potential associated with the use of treated timber poles in South 

Africa: A review, deur Philip L. Crafford en C. Brand Wessels is gefinaliseer en saam met ‘n opsomming van 

1 bladsy aan SAWPA gestuur. Daar is bevind dat die gebruik van behandelde houtpale alternatiewe 

materiaal oortref ten opsigte van koolstofvoetspoor, met die gevolglike vermindering in die effek op 

aardverwarming. Die voordele van die gebruik van behandelde houtpale neem toe soos wat 

verbruiksvolume toeneem, bv. die benutting van pale in landboubedrywighede soos wingerde, boorde, 

skadunetstrukture, ens. Die bevindinge hou bemarkings- en uitbreidingsmoontlikhede en voordele in vir 

behandelaars, wat aangemoedig word om van die verslag se inhoud gebruik te maak met betrekking tot 

potensiële kliënte. Die kort opsomming word aangeheg vir u gerief. Indien u in die volledige verslag 

belangstel, rig gerus u versoek aan SAWPA.   

Strukturele Hout: ‘n Studie getiteld “The potential of South African Timber products to reduce the 

environmental impact of buildings” gepubliseer deur Crafford et.al in 2017, het bevind dat die gebruik van 

beide Eucalyptus en Dennehout strukturele dakkappe ‘n beduidende laer omgewingsimpak toon as 

liggewigstaaldakkappe (LGS). Daar is destyds hieroor verslag gedoen en lede betrokke by die vervaardiging 

en verskaffing van strukturele hout word aangemoedig om die 2017-studie weer te raadpleeg. Afskrifte is 

by SAWPA beskikbaar. 



NASIONALE BEDINGINGSRAAD VIR DIE HOUT- EN PAPIERSEKTOR 
2021/22 SUBSTANTIEWE OOREENKOMS – SAAGMEULKAMER 

 

Vir die lede wat wel ŉ belang het of wat deel is van die ooreenkoms, neem kennis dat die 2021/22 
ooreenkoms reeds in Augustus 2021 deur die partye onderteken is. SAWPA vra verskoning dat ons dit 
so laat bekendmaak, maar daar is eers in November van die verwikkelinge kennis geneem. Die 2021/22 
substantiewe ooreenkoms vir die saagmeulkamer, wat paalprosesseringsaanlegte insluit, sal 
retrospektief vanaf 01 Julie 2021 geld. Die partye het ooreengekom tot ‘n verhoging van niks minder as 
4.4 % op die huidige werklike basiese loon vir alle werkers in die bedingingseenheid. Verder sal die 
minimum loon verhoog word met R 187.00 tot R 4 447.00 per maand. Die nuutste ooreenkoms kan by 
SAWPA aangevra word of by http://nbcwps.org.za/contact.html 
 

BEPALING VAN KCA OPLOSSINGSTERKTE VIR RETENSIE BEREKENING 
 

Kommer is onlangs uitgespreek oor die gebruik van die hidrometermetode vir die bepaling van KCA 
oplossingsterktes weens die akkuraatheid daarvan. Die enigste goedgekeurde en aanvaarbare metode 
wat gebruik kan word, is die titrasie-metode soos beskryf in SANS 6061 en gespesifiseer in SANS 5967.  
Die titrasie-metode is ontwikkel om ‘n akkurater en vinniger metode vir gebruik by 
verduursamingsaanlegte te verseker. Die gebruik van die hidrometermetode vir die bepaling van KCA 
opplossingsterkte is nie in SANS 6061 gespesifiseer nie en is dus nie ‘n aanvaarbare metode vir 
kwaliteitverifiëring en sertifiseringdoeleindes nie.  
 

NUUSBROKKIES 
 

• Die 2022-kalenders is reeds aan die einde van November gepos en lede word aangeraai om gereeld ‘n 
draai by die posbus maak.    

• Die nuutste “Guidance Note, Treated Wooden Poles – Agricultural end uses” (sien aangeheg) wat by 
die onlangse streekvergaderings in September bekendgestel is, is bygevoeg tot die bestaande lys van 
“Guidance Notes” (12 in totaal) wat op ons webtuiste beskikbaar sal wees. Die doel van die “Guidance 
notes” is om inligting en advies deur te gee aan spesifiseerders, en gebruikers en lede word 
aangemoedig om gebruik te maak daarvan of kliënte na ons webtuiste te verwys.   

• Die herontwerpte SAWPA-webtuiste is bykans voltooi en sal binnekort aktief wees. Dit sal beteken dat 
ons, soos in die verlede, in die nuusbriewe skakels sal byvoeg vir dokumente en ander inligting waarna 
verwys word.   

 
Groete 

 

BRUCE BREEDT 
 
 

SAWPA aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige stellings wat in die nuusbrief gemaak is nie. 
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