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Byddwch angen
 — Clip 14 (1'48") 

 — Clip 15 (3'01") 

 — Clip 16 (3'15") 

 — Arddangosiad

 –  Dau bad 10cm x 10cm o Felcro wedi’u cysylltu 
at bren/caledfwrdd a handlenni wedi’u hatodi 
wrtho.

 — Gweithgaredd: pa mor gryf yw Felcro?

 – Taflen waith (tud. 20)

 – Dalwyr màs

 – Masau

 – Clampiau

 –  Padiau Felcro o wahanol feintiau wedi’u gludo 
ar bren/caledfwrdd gydag atodion i hongian 
masau (gweler y llun gwaelod ar y dde)

Nodiadau i’r technegydd
 — Mae’n hawdd gosod padiau Felcro gludiog 
ar bren neu galedfwrdd. Nid oes angen glud 
ychwanegol.

 — Dylai’r padiau Felcro sy’n sownd wrth y pren/
caledfwrdd amrywio o ran maint rhwng 1cm2 
a 10cm2.

 — Rhaid gosod yr handlenni’n sownd wrth y pren/
caledfwrdd lle bydd y padiau Felcro 100cm2 yn 
cael eu gludo. Os defnyddiwch sgriwiau i osod 
yr handlenni, rhaid iddyn nhw fod yn wrthsodd er 
mwyn gludo’r Felcro drostyn nhw.

Iechyd a diogelwch
 — Cyfrifoldeb yr athro sy’n arwain y wers yw cynnal 
asesiad risg llawn.

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio masau 
mawr.

Pa mor gryf  
yw Felcro?

Gwers 5 

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd a disgyrchiant, màs a phwysau, 
polymerau gwneud

Amcanion dysgu:
—  Eglurwch sut mae Felcro’n gweithio.

—  Ymchwiliwch i’r berthynas rhwng 
arwynebedd o Felcro a’r màs sydd ei 
angen i’w wahanu.

Uchod: Y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer ymchwilio i gryfder Felcro (gan 
gynnwys Felcro wedi’i ludo ar bren/caledfwrdd o wahanol feintiau).

Uchod: Agoslun o Felcro’n sownd wrth ddarnau pren/caledfwrdd o 
wahanol faint.
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Beth am archwilio ymhellach?
Gall y myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar Felcro tawel (neu ffasnydd sy’n cysylltu drwy lithro – Slidingly 
Engaging Fastener) fel y mae Mark yn sôn amdano yng Nghlip 17. Hefyd, gall y myfyrwyr archwilio a oes 
gwahaniaeth yn y màs sydd ei angen i wahanu Felcro pan gaiff ei bilio (sy’n galw am rym gwan) neu ei 
groeswasgu (angen mwy o rym).

Gweithgaredd agoriadol
1.  Gwyliwch Glip 14 sy’n cyflwyno’r ffordd y cafodd 

Felcro ei gynllunio o ganlyniad i astudio pennau 
pigog planhigion. Gallwch ddweud wrth y myfyrwyr 
fod y daith hon yng nghefn gwlad wedi ysbrydoli 
dyfais newydd. Maen nhw’n gyfarwydd iawn â’r 
cynnyrch hwn yn eu bywyd bob dydd. A fedran nhw 
ddyfalu beth ydyw?

2. Gwyliwch Glip 15 i weld a ydyn nhw’n iawn.

Gweithgareddau datblygu
3.  Gosodwch her i ddau fyfyriwr wahanu’r ddau bad 

felcro 100cm2 sy’n sownd wrth sgwariau pren/
caledfwrdd. (Dylai hyn fod yn amhosibl).

4.  Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r daflen waith 
Pa mor gryf yw Felcro? i bennu’r màs sydd ei 
angen i wahanu gwahanol arwynebeddau o Felcro.

5.  Gofynnwch i’r myfyrwyr bennu’r berthynas rhwng 
màs (neu rym) ac arwynebedd, cyn ysgrifennu 
casgliad. 

 6.  Gofynnwch i’r myfyrwyr a fyddai Felcro yr un mor 
effeithiol pe bai ar raddfa fwy o faint, yn hytrach na 
defnyddio arwynebedd mwy.

7.  Gwyliwch Glip 16 sy’n profi nad yw defnyddio Felcro 
ar raddfa fwy o faint yr un mor effeithiol (caiff 
elastigedd ei golli ac felly nid yw’r broses o 
ddadfachu’n gallu digwydd).

Myfyrio ac adolygu
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr rannu a thrafod eu 
casgliadau yn sgil yr arbrawf. Fel rhan o hyn,  
dylent werthuso pa mor ddibynadwy a dilys yw eu 
harbrawf.

Gwers 5

Chwith: Felcro ar 
waith.

Chwith: 10cm2 o 
Felcro yn cynnal 
màs o 2kg.
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Casgliad

Pa mor gryf yw Felcro?

Gwers 5: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i ymchwilio i’r berthynas rhwng 
arwynebedd y Felcro a’r màs sydd ei angen i’w wahanu.

Byddwch angen
 — Dalwyr màs 

 — Masau

 — Clampiau

 — Padiau Felcro o wahanol feintiau yn sownd wrth sgwariau pren gydag 
atodion ar gyfer hongian masau.

Dull
1. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir yn y diagram gydag un 

arwynebedd o bad Felcro. Cewch wybod gan eich athro os oes angen 
i chi warchod y fainc o dan y masau sy’n hongian.

2. Yn raddol, ychwanegwch fasau at y bachyn ar waelod y Felcro nes y 
daw’n rhydd.

3. Cofnodwch y màs hwn yn y tabl canlyniadau isod.

4. Ailadroddwch yr arbrawf gan ddefnyddio pad Felcro o wahanol faint.

Canlyniadau
Cofnodwch eich data isod

Màs sydd ei angen i wahanu’r Felcro (gramau)

Maint y pad Felcro (cm2) 1 2 3 Cyfartaledd




