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Mae tîm bychan, dan arweiniad adeiladwr tai arbenigol Andy 
Roberts, o Ogledd Cymru, wedi datblygu a dyfeisio techneg 
adeiladu gyflym, gwahanol sy’n lleihau amseroedd adeiladu’n 
sylweddol a gwella ansawdd adeiladu cartrefi newydd.

Rheolwr Gyfarwyddwr RapidBuild, Andy Roberts

Llwyddiannau Allweddol 
Rapibuild:

•  Lleihau amser adeiladu 
40%

•  Sicrhau dau batent 
penodol

•  Llofnodi cytundeb gyda 
chadwyn o adeiladwyr a 
fydd yn gwerthu ei 
system frês

•  Cynnal astudiaeth 
ddichonoldeb 
lwyddiannus gyda BRE 
(Sefydliad Ymchwil 
Adeiladu)

Mae RapidBuild yn dechneg adeiladu gyflym sy’n cynnwys 
adeiladu tŷ hirbarhaol, gwaith bloc ‘croen mewnol’, y gellir 
ychwanegu to, ffenestri a gosodiadau eraill cyn bod deunyddiau 
confensiynol yn cael eu defnyddio i adeiladu’r waliau allanol. 
Mae’r dechneg yn gofyn am greffynnau wedi’u dylunio’n arbennig 
sy’n angori’r wal fewnol i system sgaffaldio allanol. Dyma sy’n 
sicrhau’r strwythur yn ystod y broses adeiladu gychwynnol.

Mae’r dechneg wedi profi ei bod yn lleihau amser adeiladu hyd  
at 40%, yn arbennig drwy alluogi’r timau sy’n gweithio y tu  
mewn i’r strwythur gael mynediad at y safle’n llawer cyflymach 
na gyda thechnegau confensiynol. Yn ogystal, mae’r system  
yn cyflwyno gwerthoedd inswleiddio a gwrth-ddŵr gwell ac  
mae’n galluogi adeiladwyr tai i ddefnyddio adeiladwaith ‘brics a 
blociau’ traddodiadol ar gyfer y waliau allanol, yn hytrach nag 
adeiladu â ffrâm bren a all arwain at broblemau megis lleithder  
a pheryglon tân.

Gyda chanlyniadau’r profion maes o’r dechneg newydd, roedd 
Roberts yn gwybod pe byddai RapidBuild yn llwyddiant masnachol 
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yna byddai angen ei roi drwy broses arbrofi, broffesiynol a chostus, 
yn ogystal â sicrhau patentau ar gyfer y dechneg a’r dyluniad ar 
gyfer y system angori.

Sicrhaodd y cwmni gyllid arloesi Llywodraeth Cymru, gyda 
chefnogaeth gan gronfeydd UE, a alluogodd iddo ariannu 
astudiaeth dichonoldeb gan grŵp ymchwil adeiladu BRE (Grŵp y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu), a oedd yn cynnwys profion cryfder 
manwl mewn hinsawdd ac amgylchiadau tywydd amrywiol, 
ynghyd ag ystod o fesurau perfformio, iechyd a diogelwch. 
Pasiodd y dechneg feini prawf llym BRE, yn cynnwys cadarnhad  
o’r amser a’r arbedion costau a nodwyd gan RapidBuild, cyn 
cynhaliwyd profion BRE pellach o’r cynllun angori ei hunan.

Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ategiad technegol a 
galluogodd y cwmni i sicrhau dau batent penodol, yn ogystal  
ag ennill enw da mewn diwydiant sydd angen cadw at reoliadau 
llym a safonau iechyd a diogelwch. Mae’r tîm wedi cynnal 
trafodaethau gyda dau adeiladwr tai o bwys ac yn ddiweddar 
arwyddwyd cytundeb â chadwyn o gyflenwyr adeiladu i gyflenwi 
ei system angori.

Cynorthwyodd cyllid Llywodraeth Cymru nid yn unig i sefydlu  
enw da technegol a masnachol, ond mae wedi cefnogi arloesedd 
gyda’r gallu i ehangu datblygu cynaliadwy yn y sector tai. Mae 
creu mwy o dai cadarn, fforddiadwy ac effeithlon o ran ynni yn 
un o’r ymrwymiadau sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a gynlluniwyd i wella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru.
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“Am flynyddoedd, mae’r 
sector adeiladu tai yn y 
DU wedi methu â chadw i 
fyny â thyfiant yn y 
boblogaeth ac incwm. O 
ganlyniad mae llawer llai 
o dai’n cael eu hadeiladu 
na’r 300,000 y flwyddyn, 
sef y nifer yr honnir yn 
aml sydd eu hangen. 
Wrth dderbyn y cymorth 
cychwynnol gan 
Lywodraeth Cymru, 
sefydlwyd RapidBuild fel 
endid gwirioneddol ac 
roedd yn gatalydd i’r 
gwaith comisiynu 
llwyddiannus yn 
astudiaeth BRE. Er bod yr 
arian yn hanfodol, mae’r 
cymorth cysylltiedig rydym 
wedi’i dderbyn gan 
arbenigwyr arloesi a 
chyllido wedi rhoi’r 
busnes ar sylfaen gadarn 
ac rydym yn edrych 
ymlaen at y cyfleoedd 
sydd i ddod. Bydd y 
broses RapidBuild 
achrededig yn galluogi 
adeiladwyr i ddarparu 
mwy o dai, mewn llai o 
amser gyda gwell safon 
adeiladu” 

Andy Roberts,  
Rheolwr Gyfarwyddw, 
Rapidbuild Ltd 
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