
Faint o ddwr alla i ei gasglu mewnˆ
casgen ddwr?ˆ
Gallwch gyfrifo faint o ddwr glaw y gallwchˆ
ei gasglu mewn casgen ddwr yn hawdd.ˆ
Mae angen i chi amcangyfrif arwyneb y
to dan sylw, y glawiad ar gyfer eich ardal a
ffactor cywiro i gwmpasu colledion drwy
anweddiad ac o ddwr nad yw'n llifo i lawr yˆ
beipen draenio. I gael gwybod faint o lawiad
a geir lle rydych yn byw fel arfer, ewch i
www.metoffice.gov.uk/climate/uk
a chliciwch ar 'averages'.

Isod mae darlun o adeilad â dwy beipen
draenio ar y tu blaen i ddraenio dwr o ochrˆ
gysgodol y to. 

I weithio allan yr arwynebedd sy'n gymwys i
bob peipen ddraenio, mae angen i chi feddwl
ar ba arwyneb y mae'r glaw yn disgyn.

Mewn gwirionedd, mae'r glaw yn taro
ymestyniad y to ar lefel lorweddol ac felly
mae'r ardal gasglu'n hawdd i'w chyfrifo.

Gan y byddai glaw yn disgyn ar ddwy ochr y
to, mae lled bob ochr yn X/2.

Gan fod dwy beipen am ei lawr ar bob ochr i'r
to, hyd pob un yw Y/2.

O ganlyniad i hyn mae arwynebedd pob
casgen ddwr yn (X x Y)/4.ˆ

Er enghraifft os yw X = 8 metr ac Y = 16 metr,
yna mae'r ardal gasglu ar gyfer pob casgen
ddwr yn (8 x 16)/4 = 32 metr sgwârˆ .

Dŵr a Gesglir = Arwynebedd y To x
Glawiad Ffactor cywiro (y ffactor cywiro fel
arfer yw 0.75)

Er enghraifft, os yw arwynebedd y to yn 32m2

ac mae'r glawiad yn 700mm y flwyddyn, yna
ar gyfer un casgen ddwr:ˆ

Dŵr a Gesglir =
32m2 x 0.7m x 0.75 = 16.8m3 (16,800 litr)

O'r holl ddwr a gasglwch yn ystod y flwyddyn,ˆ
mae'n debygol mai yn yr haf y byddwch yn
defnyddio'r rhan fwyaf ohono. Dyma pryd y
bydd yn glawio leiaf fel arfer, sy'n golygu y
bydd angen i chi ychwanegu at y glawiad
rheolaidd yn amlach. Er enghraifft, ar gyfer
mis Gorffennaf a mis Awst, mae glawiad
nodweddiadol yn nwyrain Lloegr, rhan sych
o'r DU, yn tua 50mm y mis. Golyga hyn y
byddai'r cynhaeaf misol gan ddefnyddio'r
fformiwla hon yn 1,200 litr fesul casgen ddwrˆ .

Rydych yn casglu llawer o ddwr crˆ oyw am
ddim felly dylai bod digon o gyflenwad i
gadw eich cynefinoedd gwlyb yn llaith a'ch
planhigion yn hapus, hyd yn oed yng nghanol
yr haf. 
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