
  

ASTUDIAETH ACHOS:   
Stad yr Ysgol, Llangoed, Ynys Môn  

Enw'r Prosiect: Stad yr Ysgol 
  
Dyddiad Cwblhau: Mehefin 2016 
  
Cost y Prosiect: £1,378,540 
  
Math o Adeilad: Anghenion Cyffredinol 
  
Lleoliad: Llangoed, Ynys Môn 
  
Partneriaid: Cyngor Sir Ynys Môn 
  
Prif Gontractiwr: Williams Homes (Bala) Cyf 
  
Pensaer: Partneriaeth WM Design – 
Porthaethwy 
  
Perfformiad Amgylcheddol: Cartrefi 
Cynaliadwy Lefel 3+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trosolwg o'r Datblygiad  
  
Lleolir Stad yr Ysgol o fewn rhan de-orllewinol 
pentref Llangoed. Mae pentref Llangoed ei hun 
wedi’i leoli 3 milltir i'r gogledd o Fiwmares a 7 
milltir o Borthaethwy a’r prif gysylltiadau priffyrdd 
a thrafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Cyn cychwyn y datblygiad roedd yn cael ei 
ddefnyddio fel tir amaethyddol ac roedd yn eiddo i 
Gyngor Sir Ynys Môn. Mae'r datblygiad tai gyferbyn 
ag ystâd dai Awdurdod Lleol presennol ac mae 
mewn lleoliad da yn agos at y cyfleusterau ysgol a'r 
pentref. 
 
Crëwyd 10 o gartrefi newydd; 8 tŷ x pum person a 
thair ystafell wely a 2 dŷ x pedwar person a dwy 
ystafell wely. Penderfynwyd ar y cymysgedd o 
unedau drwy ymgynghori â Chyngor Sir Ynys Môn, 
aelodau etholedig lleol, a thrigolion lleol. 
 
Mae pob un o'r cartrefi wedi cael eu hadeiladu i 
safon Lefel 3+ y Cod Cartrefi Cynaliadwy.  
 
Fel rhan o'r datblygiad adeiladwyd mynedfa llwybr 
troed a ffordd ystâd newydd. Mae'r cynllun hefyd 
yn cynnwys newidiadau i'r fynedfa bresennol i 
gerbydau a ffordd fynediad fewnol newydd i’r 
safonau mabwysiadu. 
 
Y prif gytundeb adeiladu ar gyfer y gwaith oedd 
Williams Homes (Bala) Cyf a'r pensaer oedd 
Partneriaeth WM Design - Porthaethwy. 



Mae'r cartrefi wedi cael eu hadeiladu gan 
ddefnyddio system ffrâm bren gyda byrddau 
wedi’u hinswleiddio a’u gorchuddio â rendr gwrth-
ddŵr. Mae’r byrddau insiwleiddio wedi’u gwneud 
o dros 95% o bren meddal gwastraff a rhyw 5% o 
ychwanegion gwrth-ddŵr anadweithiol. Maent yn 
ddeunydd adeiladu diwenwyn gwirioneddol 
gynaliadwy. I gynhyrchu'r byrddau, caiff ffibrau 
pren gwastraff eu mathru a'u cymysgu â dŵr. 
Mae'r mwydion pren yn cael eu cynhesu i 
actifadu'r lignin naturiol sydd ynddynt er mwyn 
gludo’r ffibrau at ei gilydd. Yna caiff y mwydion eu 
gwasgu yn fyrddau, eu sychu, a’u torri i’w maint 
priodol. 
 
Mae'r broses gweithgynhyrchu ddatblygedig yn 

defnyddio priodweddau cynhenid ffibrau pren i 
gynhyrchu byrddau sy’n meddu ar lawer o 
nodweddion technegol rhagorol ar gyfer 
inswleiddio thermol ac acwstig, cynhwysedd storio 
thermol, athreiddedd anwedd a rheoli lleithder. 
 
Mae byrddau ffeibr pren yn lleihau effaith pontio 
thermol ac mae dyluniad byrddau sy'n cyd-gloi yn 
cyflawni tyndra gwynt da yn hwylus, gan gynyddu 
perfformiad thermol. Oherwydd hyn mae'r 
defnydd o ynni ar gyfer gwresogi yn sylweddol is 
gan arwain at allyriadau CO2 is a hefyd costau 
rhedeg is ar gyfer y preswylwyr. Yn ogystal, mae 
màs thermol cymharol uchel y byrddau yn helpu i 
gadw'r adeiladau yn oerach a mwy cyfforddus yn yr 
haf.  

Cynaliadwyedd 


