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Niwclews 
(positif) 

Niwtron 

Proton 

Plisgyn 

Electron 
(negatif) 

Atom 

Y Tabl Cyfnodol - Sylfaen 

Elfennau 

Blociau adeiladu sylfaenol yr holl sylweddau. 
Ni ellir eu torri i lawr yn sylweddau symlach drwy 
ddulliau cemegol 

Mae Elfen yn cynnwys un math o atom. 
Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+

Na+ Na+ Na+

Mae gan pob atom electronau sydd gyda gwefr negatif 
mewn orbit gyda protonau sydd gyda gwefr bositif. 

Mae protonau yn bositif, 
niwtronau yn niwtral (dim 

gwefr). Dyma’r rheswm fod 
gan y niwclews wefr positif. 

Grŵp Mae yno wyth grŵp. 

Cyfnod 

1

2

3

4

5

6

7

Disgrifio Lleoliad 
Mae Sodiwm yn  Grŵp 1, Cyfnod 3 
Mae Heliwm yn Grŵp 0, Cyfnod 1 
Mae Beryliwm yn Grŵp 2, Cyfnod 2 

I l
aw

r 

ar draws 

Elfen 
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Tabl Cyfnodol

Rhoddodd yr elfennau mewn 8 grŵp oherwydd gwelodd fod 
adweithiau’r un grŵp yn debyg. Cafodd yr elfennau eu trefnu 
yn ôl; 

1. Trefn màs atomig cynyddol (rhif top pob elfen)
2. Priodweddau cemegol tebyg

Gadawodd fylchau mewn rhai llefydd gan rhagfynegi fod 
elfennau nad oedd wedi eu darganfod eto i fod yno gyda 
priodweddau tebyg.

Yn yr hen grŵp 1 mae 
elfennau gwahanol fel 
Copr, Arian ac Aur

Grŵp 8 ac Nid grŵp 0
fel heddiw

Yn Grŵp 4 mae llawer o elfennau sydd yn 
y grŵp trosiannol heddiw.

Mae’r tabl wedi ei osod 
bellach yn nhrefn rhif 
atomig cynyddol (y rhif 
gwaelod). Mae llawer 
mwy o elfennau yma 
gan fod gwyddonwyr 
wedi ei darganfod dros 
y blynyddoedd 
diwethaf. Mae’r 
elfennau yma wedi eu 
gosod yn bylchau 
rhagfynegodd
Mendeléev.

Bylchau lle 
rhagfynegodd fod 
elfen gyda 
priodweddau tebyg i’w 
darganfod

Roedd Gwyddonwyr mor bell a 1817 wedi darganfod patrymau 
yn adweithedd yr elfennau ond Mendeléev (1869) oedd y 
cyntaf i drefnu’r elfennau mewn gosodiad y gellir ei adnabod 
fel Tabl Cyfnodol.
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Cyfansoddyn Fformiwla Nifer o 
elfennau 

Nifer o atomau 

Sodiwm Clorid NaCl 2 2 (1 Na, 1 Cl) 

Sodiwm Hydrocsid NaOH 3 3 (1 Na, 1 O, 1 H) 

Sodiwm Ocsid Na2O 2 3 (2 Na, 1 O) 

Sodiwm Sylffad Na2SO4 3 7 (2 Na, 1 S, 4 O) 

Calsiwm Carbonad CaCO3 3 5 (1 Ca, 1 C, 3 O) 

e.e. 

  Mg       +  2HCl  MgCl2  +      H2

Cyfansoddion Cyfansoddyn yw sylwedd sy’n cynnwys dau neu fwy o elfennau gwahanol 
wedi uno a’i gilydd yn gemegol 

H H 

O 

Fformiwla 

H2O 

H2O Elfennau 

Atomau 

Hydrogen 

Ocsigen 

2 Hydrogen 

1 Ocsigen 

Nifer o atomau  = 3 

Nifer o elfennau  = 2 

Adweithiau Cemegol Mae’r atomau yn cael eu ail trefnu ond nid oes atomau newydd 
yn cael eu cynhyrchu nac unrhyw atomau yn cael eu dinistrio 

Adweithyddion ac y cynhyrchion gyda’r run nifer o atomau, OND atomau wedi ei 
trefnu yn wahanol 
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Cyfansoddion Ionig 

Pan mae adwaith cemegol yn digwydd mae bondiau newydd yn cael ei ffurfio. 
Mae cyfansoddion ionig yn cael ei ffurfio drwy drosglwyddo electronau o
fetel i anfetel. Bydd gronynnau a gwefrau (ION) yn cael ei ffurfio 

e.e.
Pan mae sodiwm clorid yn cael ei ffurfio (NaCl) mae un electron yn cael ei 
drosglwyddo i clorin. Fe fydd hyn yn ffurfio plisgyn allanol llawn sefydlog
(fel nwy nobl) i’r ddau ronyn. 

Y Bond Ionig 

Wedi colli un 
electron

Wedi ennill un 
electron

ION POSITIF ION NEGYDDOL

Trosglwyddo 
electron

Atyniad rhwng ionau a gwefr gwahanol 
yn ei dal gyda ei gilydd 

METEL ANFETEL
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electron
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ION POSITIF ION NEGYDDOL

Trosglwyddo 
electron

Atyniad rhwng ionau a gwefr gwahanol 
yn ei dal gyda ei gilydd 
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Defnyddio ionau i greu fformiwlâu 

Lithiwm = Li+ 

Sodiwm = Na+ 

Potasiwm = K+ 

Magnesiwm = Mg2+ 

Calsiwm = Ca2+ 

Clorid = Cl- 

Bromid = Br- 

Iodid = I- 

Ocsid = O2- 

Sylffid = S2- 

Sodiwm 
Clorid 

Magnesiwm 
Ocsid 

Lithiwm 
Ocsid 

Magnesiwm 
Clorid 

Na+ Cl- Mg2+ O2- 
Li+ O2- Mg2+ Cl- 

Li2O MgCl2 
MgO 

Ionau yn canslo Ïonau yn canslo 

NaCl 

Sylffad = SO4
2-- Carbonad = CO3

2-- Nitrad = NO3
--

Sodiwm 
Hydrocsid 

Na+ OH- 

Ionau yn canslo 

NaOH 

Magnesiwm 
Hydrocsid 

Mg2+ OH- 

Ionau yn canslo 

Mg(OH)2 

Li+ 

Ionau yn canslo 

OH- 

Dau set o OH- = 
defnyddio braced  

Sodiwm 
Carbonad 

Na+ CO3
2-

-

Ionau yn canslo 

Na2CO3 

Na+ 

Calsiwm 
Carbonad 

Ca2+ CO3
2-

-

Ionau yn canslo 

CaCO3 

Hydrocsid = OH-- 

Cl- 

Ionau yn canslo 

Dull sydyn 

Lithiwm 
Ocsid 

Li+ O2- 

Li2O 

Sodiwm 
Carbonad 

Na+ CO3
2-

-

Na2CO3 
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Mwyn Fformiwla Metel a echdynnir 
Bocsit Al2O3 Alwminiwm 

Haematit Fe2O3 Haearn 

Y Gyfres 

Adweithedd

Potaswim

Sodiwm

Calsiwm

Magnesiwm

Alwminium

(Carbon)

Sinc

Haearn

Plwm

Hydrogen

Copr

Arian

Aur

Echdynnu metelau 

Mwynau – mae metelau yn cael ei darganfod mewn cyfansoddion mewn creigiau sy’n 
gwneud cramen y Ddaear. Gelwir rhain yn fwynau 

Echdynnu yw’r term am dynnu metel pur allan o’r mwyn; mae dau ddull o echdynnu 
metelau sy’n ddibynnol ar ei adweithedd  

Rhydwytho yw’r broses o dynnu ocsigen o’r mwyn trwy ddefnyddio carbon 

Electrolysis yw’r broses o ddefnyddio trydan i echdynnu’r metel pur 

Y Gyfres Adweithedd – Mae metelau wedi eu gosod mewn trefn adweithedd drwy eu 
hadweithio gyda ocsigen, dŵr, ac asid. O’r data yma mae’r gyfres adweithedd yn cael ei 
ffurfio.

Ar ben y grŵp mae’r metelau’n bondio’n naturiol i ocsigen yn gryf. Mae hyn yn eu 
gwneud yn anodd i dynnu’r elfen ocsigen 

M
w

y 
ad

w
ei

th
io

l

Metelau mwy adweithiol na

carbon yn cael ei echdynnu gyda 

ELECTROLYSIS

Metelau llai adweithiol na carbon 

yn cael ei echdynnu drwy 

RYDWYTHIAD CEMEGOL yn 

defnyddio CARBON

Ddim yn adweithiol – bodoli yn 

naturiol fel elfennau (BRODOROL)

Dull Echdynnu 
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Rhydwytho yw colli ocsigen o gyfansoddyn 

Ocsidio yw ennill ocsigen i ffurfio cyfansoddyn 

Magnesiwm + copr ocsid  magnesiwm ocsid + copr

haearn ocsid + carbon monocsid   carbon deuocsid + haearn 

haearn ocsid + alwminiwm alwminiwm  ocsid +  haearn 

Haearn ocsid a carbon monocsid

Gwres

rhydwytho

ocsidio

Adweithiau Dadleoli 

rhydwytho

ocsidio

Magnesiwm a copr ocsid

Gwres

Mg + CuO  MgO   +  Cu

Fe2O3 + 3CO  3CO2 +  2Fe

rhydwytho

Yr adwaith Thermit Fe2O3 + 2Al  Al2O3 +  2Fe

Ffwrnais Chwyth
Reaction

ocsidio
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haearn + copr clorid   copr  + haearn clorid 

mae haearn yn fwy adweithiol na copr, o ganlyniad mae haearn yn dadleoli copr 

copr + arian nitrad arian +  copr nitrad 

mae copr yn fwy adweithiol na arian, o ganlyniad mae copr yn dadleoli arian 

sinc + copr sylffad copr+  sinc sylffad 

mae sinc yn fwy adweithiol na copr, o ganlyniad mae sinc yn dadleoli copr

Enghreifftiau Dadleoli 

haearn a copr clorid Fe + CuCl2  Cu   +  FeCl2

copr ac arian nitrad* Cu + 2AgNO3  2Ag   +  Cu(NO3)2

sinc a copr sylffad* Zn + CuSO4  Cu   +  ZnSO4

* haen uwch yn unig
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Y Ffwrnais Chwyth – echdynnu haearn 

Mae carbon (golosg) ac ocsigen (o’r aer poeth) yn cynhyrchu carbon monocsid a GWRES. 

Rhydwythiad yn cael ei gyflawni gan carbon monocsid ar dymheredd uchel

Haearn ocisd + carbon monocsid   haearn   +  carbon deuocsid 

Fe2O3  +     3  CO 2   Fe   +      3  CO2 

Mae 4 deunydd crai; mwyn haearn, golosg, calchfaen ac aer poeth 

Mwyn haearn – ffynhonnell haearn  

Golosg – fel tanwydd ac i gynhyrchu 
carbon monocsid ar gyfer 

rhydwytho 

Calchfaen – i dynnu amhureddau 

ffurfir slag pan fydd calchfaen yn torri i lawr 
ac yn adweithio â thywod o’r creigiau 

Aer poeth – y pedwerydd defnydd crai 

Ei angen er mwyn i golosg losgi 

Mae cael y ffwrnais i gyrraedd ei dymheredd yn cymryd amser hir iawn ac mae’n costio llawer. O 
ganlyniad mae defnyddiau crai newydd yn cael eu hychwanegu a chynhyrchion yn cael eu tynnu 
trwy ‘r amser – mae’r broses yn barhaus 

   

Er fod yr holl ddefnyddiau crai ar gyfer echdynnu haearn i’w cael yng Nghymru ac er fod hanes 
hir o gynhyrchu haearn a dur yn y wlad, mae y ffatri ym Mhort Talbot yn mewnforio mwyn 
haearn, glo i wneud golosg, a chalchfaen o wledydd eraill. Nid yw defnyddio defnyddiau crai o 
Gymru yn gynaliadwy ar sail economaidd (cost) nac ar sail amgylcheddol (chwarela). 

4. Aer poeth
(deunydd crai)

1600˚C 

Haearn tawdd 

slag 

Deunyddiau Crai 
1. Mwyn haearn
2. Calchfaen
3. Golosg Nwyon gwastraff 
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Ar yr electrod positif / anod 

2Br
-
 - 2e

- 
Br2 

Ar yr electrod negatif / catod 

Pb2+  +  2e
-

Pb

Electrolysis Plwm (II) Bromid 

Mae’r ionau positif Pb2+  yn symud tuag at y catod ble maent yn ennill electronau 

Mae’r ionau Br
- 

 yn symud tuag at yr anod ble maent yn colli electronau 

Plwm (II) Bromid 
tawdd 

(electrolyt) 
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Mae’r ionau Br
- 

 yn symud tuag at yr anod ble maent yn colli electronau 

Plwm (II) Bromid 
tawdd 
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Electrolysis

Electrolysis yw’r dull sy'n cael ei ddefnyddio i echdynnu alwminiwm oddi wrth 
alwminiwm ocsid ac i buro copr. 

Oherwydd fod alwminiwm yn fetel adweithiol mae angen dull pwerus i 
wahanu’r cyfansoddyn. 

Electrolysis yw dadelfeniad cyfansoddyn gyda trydan. 

Rhodenni dargludo yw electrodau sy’n cludo cerrynt i  
ac oddi wrth y cyfansoddyn tawdd. Mae un yn electrod 
positif a’r llall yn negatif.

Anod = electrod positif 

Catod = electrod negatif 

Electrolyt yw hylif sy’n cynnwys ionau.  
***Mae’n angenrheidiol ei fod wedi hydoddi neu ymdoddi i ganiatáu ionau 
symud a chludo gwefr***

Echdynnu Alwminiwm (Gwahanu alwminiwm ocsid er mwyn creu alwminiwm) 

Electrolyt = Alwminiwm ocsid tawdd (950˚C)

Electrodau = Carbon 

Mae'r ddau electrod yn cael ei lleoli mewn alwminiwm ocsid tawdd a elwir yn 
electrolyt. Mae'n cynnwys ionau o alwminiwm (gwefr +) a ionau ocsigen 
(gwefr -). Mae rhain yn gallu symud ar ôl ymdoddi ac felly yn caniatáu 
dargludedd trydan. 

Electrolysis o Alwminiwm Ocsid 

Electrod 
positif

Electrolyt

electrod negatif
catod

electrod positif
anod

alwminiwm tawdd 

nwy ocsigen

Alwminiwm ocsid 
tawdd (yr electrolyt)

Al3+

Al3+

O2-

O2- O2-
Al3+

O2-

Al3+

O2-

O2-

Electrod
negatif
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Mae ionau alwminiwm yn cael ei atynnu at yr electrod negatif (catod) 

Mae ionau ocsigen yn cael ei atynnu at yr electrod positif (anod) 

Mae gan alwminiwm lawer o ddefnyddiau oherwydd ei briodweddau ffisegol. 

Defnydd Priodwedd ffisegol
Gwneuthuriad ceir. Yn gwrthsefyll cyrydiad
Gwifrennau trydan Dargludydd Trydanol
Gwaelod sosban Darglydedd gwres
Awyrennau Dwysedd Isel

Lleoli gweithfeydd alwminiwm 

Mae electrolysis yn broses ddrud ac mae angen llawer o egni trydanol yn barhaol. 
Mae’r rhan fwyaf wedi ei lleoli wrth ymyl pwerdy trydan

Mae alwminiwm yn adweithiol felly mae angen llawer iawn o drydan i wahanu 
ocsigen oddiwrtho. Mae hefyd yn ddrud gan fod angen egni gwres uchel i wresogi’r 
mwyn hyd at 1000˚C 

Mae’r costau egni i gynhyrchu alwminiwm yn uchel iawn a phan oedd Atomfa’r 
Wylfa i’w digomisiynu, caeodd Alwminiwm Môn. Pan oedd ar waith, roedd y ffatri yn 
defnyddio tua 10-15% o’r holl drydan a ddefnyddid yng Nghymru. Heb orsaf drydan 
cyfagos yn sicrhau cyflenwad o drydan, nid oedd modd cynnal y ffatri ac fe gaeodd. 

Mae gweithfeydd yn cael eu lleoli wrth ymyl yr arfordir ar gyfer mewnforio
defnyddiau crai o wledydd tramor.  

I gynyddu oes mwynau metelau fel alwminiwm a haearn mae'n angenrheidiol i 
ailgylchu metelau  

Mae ailgylchu alwminiwm yn defnyddio dim ond 5% or egni sydd ei angen i 
echdynnu ef o bocsit ac mae’n creu llai o wastraff. Mae defnyddio llai o drydan yn 
golygu fod llai o’r nwy CO2 yn cael ei gynhyrchu – lleihau effaith tŷ gwydr

Drwy gloddio gormod am fwynau mae’r amgylchedd yn cael ei anharddu

Electrolysis Alwminiwm Ocsid 

ionau alwminiwm + electronau    atomau alwminiwm

ionau ocsid – electronau     moleciwlau ocsigen

Al3+ + 3e  Al

2O2- - 4e O2

Adwaith yr electrod 
negatif catod

Adwaith yr 
electrod positif 

anod
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Copr

Mae gan gopr lawer o ddefnyddiau oherwydd ei briodweddau ffisegol. 

Defnyddiau Priodwedd
Gemwaith gloyw
Gwifennau trydan Dargludo trydan
Sosban Dargludo gwres
Pibellau dwr Hydrin ( ei ffurfio i haenau (sheets)
Gwifrennau trydan Hydwyth ( ei ffurfio i wifrennau )

Titaniwm 

Mae titaniwm yn bwysig fel cyfrwng creu aloi gyda alwminiwm, molybdenwm, 
manganîs, haearn ac metelau eraill. Mae aloiau o titaniwm yn cael eu 
defnyddio’n bennaf i greu awyrennau a taflegrynoedd 
ble mae cryfder ac bod yn ysgafn ac hefyd gallu 
gwrthsefyll tymereddau uchel yn bwysig. 

Mae titaniwm mor gryf a dur, ond 45% yn ysgafnach. 
Mae’n 60% trymach na alwminiwm, ond dwywaith mor 
gryf. Nid yw’n rhydu mewn dwr. Mae ganddo 
ymdoddbwynt o 1660 ºC 

Dur 

Mae dur yn deulu mawr o fetelau. Mae pob un ohonynt yn aloiau ble mae 
haearn wedi eu gymysgu gyda carbon ac elfennau eraill. Mae dur yn cael ei 
ddisgrifio fel dur carbon mwyn canolig a uchel yn dibynnu ar faint o garbon 
sydd ynddynt, er hynny nid yw cyfaint o garbon yn uwch na 1.5%. 

Mae’r metel mewn sisyrnau yn cynnwys tua ugain gwaith mwy o garbon ac 
mae’n llawer gwaith caletach na dur mewn can yfed.

Mae dur yn cael ei ailgylchu ar raddfa fawr 

Mae ailgylchu yn safio 50% or egni sy’n cael ei ddefnyddio i echdynnu 
haearn. 

Mae ailgylchu’n gwarchod y mwyn haearn

Mae ailgylchu yn torri lawr ar allyriad nwyon ty gwydr. (carbon deuocsid) 

Math o ddur Canran carbon Cryfder

Dur mwyn I fyny at 0.25% caled

Dur carbon canolig 0.25% i 0.45% caletach

Dur carbon uchel 0.45% i 1.50% caletaf

Defnydd o fetelau 

Aloi yw cymysgedd 
sy’n cael ei wneud trwy 
gymysgu metelau 
tawdd. Mae modd 
addasu ei briodweddau 
trwy newid swm pob 
metel yn yr aloi 
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Nanogwyddoniaeth 

H H

O

80,000 nm o lydan yw 
un darn o wallt 

7,000 nm o lydan yw un 
cell coch y gwaed 

0.3 nm o lydan yw un 
moleciwl o ddŵr ar draws 

Mae gan wyddonwyr ddiddordeb yn y raddfa nano oherwydd fod priodweddau defnyddiau yn 
gallu bod yn wahanol iawn i pan maent ar raddfa fawr. Mae’r priodweddau yn newid o faint 100 
nm i lawr. 

Cymharu meintiau mewn graddfa nanometrau 

Mae llawer o ddefnyddiau newydd yn bosibl gyda’r dechnoleg yma o allu adeiladu deunyddiau 
allan o atomau  

Defnydd sy’n cael ei wneud o nanodechnoleg 

Mewn oergelloedd 

Mae haenau o 
atomau arian yn 
lladd bacteria, 
ffwng a firysau. 

Mewn chwistrelli diheintio 

Mae darnau arian maint 
nano yn lladd bacteria, 
ffwng a firysau wrth eu 
chwistrellu. 
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Mewn chwistrelli diheintio 

Mae darnau arian maint 
nano yn lladd bacteria, 
ffwng a firysau wrth eu 
chwistrellu. 

Nanogwyddoniaeth 

Mae priodweddau newydd y deunyddiau yma yn mynd i alluogi pobl greu llawer o gynnyrch 
newydd. 

Peryglon gyda gronynnau nano 

Mae defnyddiau nano-raddfa a ddefnyddir heddiw wedi cael eu profi i sicrhau nad ydynt yn peri 
niwed i unigolion na’r amgylchedd ond nid ydym eto yn gwybod beth fydd eu heffeithiau 
hirdymor. 

Gan fod gronynnau nano mor fach ac ysgafn gallant symud yn yr atmosffer. Hefyd gallant symud 
o gwmpas mewn afonydd. Mae rhain yn ffyrdd gall yn y pen draw gyraedd y corff.

Gall gronynnau nano perygl 
fynd i mewn i’r system waed 

Gwydr hunanlanhau Eli haul 
Mae gronynnau nano mewn eli 
haul, maent yn atal pelydrau 
uwchfioled rhag difrodi celloedd y 
croen a all achosi cancr.  

Defnyddir TiO2 a ZnO gan eu bod yn 
amsugno ac adlewyrchu golau 
uwchfioled. Gan eu bod yn dryloyw ac 
mae’n apelio mwy at ddefnyddwyr.  

Gosodir haen o ronynnau TiO2 nano-raddfa ar 
wydr hunanlanhau - mae’r rhain yn 
hydroffobig (gwrth-ddŵr), mae baw yn torri i 
lawr mewn golau haul ac yn cael ei olchi i 
ffwrdd gan ddŵr glaw.
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Mae anfetelau fel nitrogen, ocsigen a neon i’w cael o’r aer. 

Cyfansoddiad yr aer 

Nwyon Nobl = 0.9% 

Nitrogen = 78% 

Carbon deuocsid = 0.04% Ocsigen = 21% 

Aer fel deunydd crai 

Electrolysis Dŵr – Y Foltamedr Hoffmann  

Mae modd cynhyrchu hydrogen ac ocsigen o ddŵr trwy electrolysis, defnyddir yr offer isod; 

Ocsigen Hydrogen 

Anfetelau 

Mae cyfaint yr hydrogen a ffurfir yn ddwywaith cyfaint 
yr ocsigen, mae hyn oherwydd fod fformiwla dŵr yn  
H2O.  

2H2O (h)       2H2 (n)  + O2 (n) 

Mae hydrogen yn cael 
ei wneud ar y catod 

Mae ocsigen yn cael ei 
wneud ar yr anod 

dŵr 

anod catod 

Cyflenwad 
pwer 
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Adnabod nwyon hydrogen ac ocsigen 

Prawf Hydrogen 

Os yw sblint sy’n llosgi yn cael ei 
roi mewn hydrogen fe wneith 
greu swn ‘pop’ gwichlyd. 

Prawf Ocsigen 

Mae ocsigen yn ail-danio sblint 
sy’n mudlosgi  

Mae modd profi am y nwyon a grëir gan electrolysis o ddŵr 
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Manteision Anfanteision 
Dim ond dŵr yn unig yw cynnyrch yr 
hylosgiad, nid oes carbon deuocsid 
yn cael ei greu felly nid yw’n 
cyfrannu tuag at Cynhesu Byd Eang. 

mae angen llawer o drydan i gynhyrchu 
hydrogen o ddŵr trwy electrolysis yn y lle 
cyntaf 

Nid yw’n cyfrannu tuag at glaw asid Er mwyn ei storio mae angen 
cynwysyddion mawr o dan wasgedd mawr 

Mae ei storio yn ddiogel hefyd yn bwysig 
oherwydd gall hydrogen ffurfio 
cymysgedd ffrwydrol ag aer. 

Hydrogen fel tanwydd  

Pan fydd hydrogen yn llosgi, mae’n ffurfio dŵr yn unig. Mae’r adwaith yn ecsothermig - yn 
cynhyrchu llawer o egni. [ecsothermig – rhyddhau egni]  

Hydrogen + Ocsigen Dŵr 

H2 (n) + O2 (n) H2O (h) 2 2 

Manteision ac Anfanteision Hydrogen fel tanwydd 

Mae hydrogen yn danwydd roced. 

Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i bweru 
ceir sydd â cell danwydd hydrogen.  

Cafodd y gell danwydd ei ddyfeisio gan 
Gymro Sir William Grove yn 1839. Dim 
ond yn ddiweddar mae nhw wedi eu 
defnyddio i bweru ceir. Mae gan y 
dechnoleg fanteision ac anfanteision.  

NODER:  er mwyn i’r dechnoleg fod yn wyrdd rhaid defnyddio egni trydanol sydd wedi 
ei gynhyrchu mewn modd adnewyddadwy (solar/gwynt) i gynhychru hydrogen trwy 
electrolysis o ddŵr.  

Y car cell danwydd Chevrolet 
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Anfetelau Priodweddau Ffisegol 

llenwi balwnau 
tywydd 

Defnydd Priodwedd 

llenwi bylbiau 
goleuadau 

arwyddion 
hysbysebu 

dwysedd isel, 
anadweithiol 

Heliwm 

Neon 

Elfen 

Cyfasoddion Dŵr môr 
e.e.
Sodiwm Clorid
Magnesiwm clorid
Magnesiwm sylffad
Sodiwm Iodid

Gall clorin ag iodin eu 
creu o gyfasoddion dŵr 
môr.

Nid yw gwyddonwyr 
bellach yn echdynnu iodin 
o ddŵr môr gan eu bod
wedi datblygu dull gwell 
economaidd.

Mae crynodiad 
cyfasoddion clorid yn 
fwy nag crynodiad 
cyfansoddion iodid.

Clorin 

Iodin 

gwenwynig, 
lladd bacteria 

anadweithiol 

allyrru golau os yw 
cerrynt trydanol yn 
mynd trwyddo 

trin cyflenwadau 
dŵr. 

gwneud 
defnyddiau 
glanhau 

trin dŵr pyllau 
nofio 

antiseptig ar ôl 
triniaeth mewn 
ysbyty 

Mae swm y clorin a 
ddefnyddir i drin 
cyflenwadau dŵr ac mewn 
pyllau nofio yn cael ei reoli 
a’i fonitro i sicrhau bod 
digon i ladd bacteria a 
diheintio’r dŵr, heb beri 
unrhyw niwed i ni. 

Argon 
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Fflworideiddio dŵr yfed 

Ychwanegu 
cyfansoddion 

fflwrid i gyflenwad 
dwr

Cryfhau 
dannedd 

plant

Creu cancr os yw 
gormod o fflworid yn y 

dwr.

Mae gwahaniaeth barn am ychwanegu fflworid at gyflenwadau dwr. 

Mae astudiaethau gwyddonol yn dangos ei fod yn helpu i gryfhau dannedd plant rhag 
pydredd.  (mae yno leihad mewn llenwadau mewn ardaloedd sydd gyda fflworid 
ychwanegol) 

Y problemau; 
(1) crynodiadau uchel o fflworid yn wenwynig ac efallai ‘n achosi canser (esgyrn a 
dannedd) 
(2) Gall afliwio dannedd neu beri iddynt bydru (fflworosis) ac  
(3) achosi anffrwythlondeb.  
(4) Mae rhai yn teimlo mai anfoesol yw gorfodi pawb i yfed dŵr y cafodd sylwedd ei 
ychwanegu ato heb gael y dewis; 

Holiaduron – cesglir data o gyflwr dannedd plant o bob oedran gan gyfri nifer o 
ddannedd sydd wedi ei llenwi, ei colli neu wedi ei pydru.  

Mae’r data yn ddibynadwy gan fod holl ddisgyblion pob ysgol yn cael eu profi ac 
eithrio disgyblion absennol yn unig. 

Gall gymharu rhai ardaloedd sydd wedi ei fflworideiddio gyda rhai sydd heb ei 
fflworideiddio fod yn annheg heb gysidro ffactorau eraill megis cefndir cymdeithasol 
ac economaidd sydd yn gallu bod yn bwysig yn yr ardaloedd hynny. 

Casglu tystiolaeth 

Mae fflworid fel arfer mewn past dannedd, cegolch ac weithiau mewn llefrith arbennig. 
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Adweithiau 
asidau 

Asid Hydroclorig Asid Sylffwrig 

H2SO4 HCl 

Dangosydd Cyffredinol (pH) = Sylwedd sy’n newid lliw pan mae’n 
cael ei ychwanegu at sylwedd asidig, alcaliaidd neu niwtral. Mae’r lliw 
yn cyfateb i gryfder yr asid neu alcali (e.e. alcali cryf neu wan)

Asid Cryf Asid Gwan Alcali Gwan Alcali CryfNiwtral

Dangosydd 

ocsid neu hydrocsid metel Bas 

rhan fwyaf yn anhydawdd mewn dŵr 

Alcali hydoddiant o fas mewn dŵr 

Na O H

             0 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 1412107

Asid Nitrig 

HNO3 

Asid Sylffwrig Oren Glanhawr popdy
Sodiwm Hydrocsid

Dwr pur Sebon

ASID    + ALCALI HALWYN    + DŴR 

Asid Hydroclorig + Sodiwm Hydrocsid   Sodium clorid  +  Dŵr 

HCl  (dy)     +     NaOH (dy) NaCl (dy)   +    H2O (h) 

1. Asid a Alcali

Asid Sylffwrig+ Sodiwm Hydrocsid  Sodium sylffad  +  Dŵr 

H2SO4 (dy)     +     2NaOH (dy) Na2SO4 (dy)   +   H2O (l) 

Asid Nitrig + Sodiwm Hydrocsid   Sodiwm nitrad  +  Dŵr 

HNO3 (dy)     +     NaOH (dy) NaNO3 (dy)   +   H2O (h) 

ADWEITHIAU NIWTRALEIDDIO 

Pan mae yr un faint o asid ac alcali yn cael ei 
ychwanegu at ei gilydd bydd sylwedd niwtral yn 
cael ei greu 

Halwyn a ffurfir Sylffad Nitrad Clorid 
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Gallwn ddefnyddio synhwyrydd pH i ymchwilio i adwaith niwtraleiddio; yn yr adwaith 
isod mae alcali (potasiwm hydrocsid) yn cael ei ychwanegu yn araf i 25 cm3 asid  

Ymchwilio i Adweithiau Niwtraleiddio 

pH 3.4 

25 cm3 asid 0 – 24 cm3 – sylwedd yn asidig
25.00 cm3 – pwynt niwtraleiddio 
26- 50 cm3 –  sylwedd yn alcali  

(gormod o alcali) 

Alcali yn cael ei ychwanegu i asid 

Asid yn cael ei ychwanegu i alcali  

Cyfaint o alcali a ychwanegwyd / cm3 

Os oes gormod o asid 
(gormodedd) yn cael ei 
ychwanegu bydd y sylwedd yn 
asidig yn y diwedd. 

Os yw’r cyfaint cywir o asid yn 
cael ei ychwanegu (25 cm3) bydd 
y sylwedd yn niwtral 

0 – 24 cm3 – alcali  
25.00 cm3 –   pwynt 

niwtraleiddio 
26- 50 cm3 –  asidig 

COFIWCH – Mae pob adwaith niwtraleiddio yn ecsothermig (yn rhyddhau gwres) 

biwred 

alcali 

Synhwyrydd 
pH 

Cwpen 
polystyren 

Cyfaint o alcali a ychwanegwyd / cm3 

bwred 
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Gallwn ddefnyddio synhwyrydd pH i ymchwilio i adwaith niwtraleiddio; yn yr adwaith 
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biwred 

alcali 

Synhwyrydd 
pH 

Cwpen 
polystyren 

Cyfaint o alcali a ychwanegwyd / cm3 

bwred 

ASID    + BAS HALWYN  + DŴR 

3. Asid + Bas

Asid Sylffwrig + Copr ocsid  Coper sylffad  +  Dŵr 

H2SO4 (dy)     +   CuO (s)  CuSO4 (dy)   +    H2O (h) 

2. Asid + Carbonad

ASID    + CARBONAD HALWYN  + DŴR +  CARBON DEUOCSID 

Asid Sylffwrig + Copr Carbonad  Copr sylffad  +  Dŵr + Carbon Deuocsid 

H2SO4 (dy)     +     CuCO3 (s)  CuSO4 (dy)   +    H2O (h) +  CO2 (n) 

Profi am Carbon Deuocsid Prawf carbonad 

Os yw dŵr calch clir yn 
troi yn llaethog mae 
carbon deuocsid yn 
bresennol 

Pan mae asid yn 
adweithio gyda 
carbonad bydd yn 
sïo. Bydd swigod i 
weld gan fod CO2 
(nwy) yn cael ei 
greu 

CO2 yn cael ei gynhyrchu yn ychwanegol i 
halwyn a dŵr 

Asid Hydroclorig + Copr ocsid  Copr clorid  +  Dŵr 

2HCl  (dy)     +    CuO (s)  CuCl2 (dy)   +    H2O (h) 

Asid Sylffwrig + Sodium Carbonad   Sodium sylffad  +  Dŵr + Carbon Deuocsid 

H2SO4 (dy)     +     Na2CO3 (s)  Na2SO4 (dy)   +    H2O (h) +  CO2 (n) 

Asid Hydroclorig + Sodium Carbonad Sodium clorid +  Dŵr + Carbon Deuocsid 

2HCl (dy)     +     Na2CO3 (s)  2NaCl (dy)   +    H2O (h) +  CO2 (n) 
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Asid Halwyn
Hydroclorig Clorid

Sylffwrig Sylffad
Nitrig Nitrad

Prawf Hydrogen 

Os yw sblint wedi ei oleuo yn cael 
ei roi mewn hydrogen yna clywir 
pop gwichlyd.

4. Metel + Asid Mae metel adweithiol yn cynhyrchu hydrogen mewn asid 

METEL    + ASID HALWYN   + HYDROGEN 

Magnesiwm + asid hydroclorig  Sodiwm clorid  +  hydrogen 

Mg  (s)     +     2HCl (dy) MgCl2 (dy)   +    H2 (n) 

Sinc + asid sylffwrig   sinc sylffad +  hydrogen 

Zn (s)     +    H2SO4 (dy)  ZnSO4 (dy)   +    H2 (n) 

Crynodeb Adweithiau Asidau 

Asid

Halwyn + Hydrogen

Halwyn
Carbon Deuocsid

Dŵr

Alcali Bas (Metel
Carbonad)

Halwyn
+ Dŵr

Metel  

Halwyn  + Dŵr

Bas 
(Metel Ocsid)
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Asid Halwyn
Hydroclorig Clorid

Sylffwrig Sylffad
Nitrig Nitrad

Prawf Hydrogen 

Os yw sblint wedi ei oleuo yn cael 
ei roi mewn hydrogen yna clywir 
pop gwichlyd.

4. Metel + Asid Mae metel adweithiol yn cynhyrchu hydrogen mewn asid 

METEL    + ASID HALWYN   + HYDROGEN 

Magnesiwm + asid hydroclorig  Sodiwm clorid  +  hydrogen 

Mg  (s)     +     2HCl (dy) MgCl2 (dy)   +    H2 (n) 

Sinc + asid sylffwrig   sinc sylffad +  hydrogen 

Zn (s)     +    H2SO4 (dy)  ZnSO4 (dy)   +    H2 (n) 

Crynodeb Adweithiau Asidau 

Asid

Halwyn + Hydrogen

Halwyn
Carbon Deuocsid

Dŵr

Alcali Bas (Metel
Carbonad)

Halwyn
+ Dŵr

Metel  

Halwyn  + Dŵr

Bas 
(Metel Ocsid)

Dull ar gyfer paratoi grisialau o halwyn 

Cam 1: Ychwanegir gormodedd o fetel at yr asid gwanedig i sicrhau bod yr holl asid yn 
adweithio ac yn cael ei ddefnyddio. Mae gwresogi’r cymysgedd yn ofalus a’i droi’n barhaus 
yn cynorthwyo’r adwaith. 

Cam 2: Mae’r gormodedd o fetel sydd heb adweithio yn cael ei dynnu trwy broses hidliad, 
gan ddefnyddio twndis hidlo (twmffat) a phapur hidlo 

Cam 3: Ceir grisialau’r halwyn o’r hydoddiant trwy broses anweddiad, mae’r dŵr yn 
anweddu gan adael y grisialau ar ôl. Gellir anweddu’r hydoddiant wrth ymyl ffenestr ar 
dymheredd ystafell neu trwy wresogi yn defnyddio Gwresogydd Bunsen, anweddir tua ⅓ yr 
hydoddiant cyn gadael i weddill yr hydoddiant anweddu’n naturiol hyd sychder. 

Copr ocsid 
heb adweithio

Caiff y dull isod ei ddefnyddio i gynhyrchu halwyn o fetel ocsid a carbonad 

Paratoi grisialau o’r adwaith metel ac asid 

Yr unig wahaniaeth yn y dull yw cam 1 – defnyddir gormodedd o fetel, i wneud yn siŵr 
fod yr holl asid wedi adweithio 

hydoddiant glas

dysgl anweddu

hydoddiant 
glas

asid sylffwrig 
gwanedigcopr ocsid

Cam 1 Cam 2 Cam 3
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Mae atomau carbon yn gallu ffurfio bondiau ag atomau carbon eraill, gan ffurfio 
cadwynau o atomau carbon. e.e 

Mae olew crai yn cynnwys dwsinau o hydrocarbonau â chadwynau carbon o wahanol 
hydoedd. 

Cynhyrchu a Defnyddio Tanwyddau 

Ffurfiwyd dros filiynau o flynyddoedd o weddillion 
organebau morol syml. 

Creu Olew 

Mae pen draw i faint o adnoddau glo, olew crai (petroliwm) a nwy naturiol sydd ar gael, fe 
fyddant yn rhedeg allan dros amser – adnodd anadnewyddadwy.

gweddillion organebau 
morol syml

Gwasgedd

Gwres Tywodfaen yn cynnwys olew

Nwy naturiol
(e.e. CH4)

Miliynau o flynyddoedd

Mae olew crai yn gymysgedd o hydrocarbonau 

Hydrocarbon yw cyfansoddyn sy’n cynnwys yr elfennau hydrogen a carbon yn unig. 

S

Enghraifft o 
hydrocarbon

Ychydig o 
sylweddau 

eraill

CC C
H

C
HH

HH

H

H H

HH

CC C
H

C
HH

HH

H

H
HH

CC C C
HH

H

HH

H H H H

C C
HH

HH

H H
C CH C

HH

HH

H
H

H
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S

Enghraifft o 
hydrocarbon

Ychydig o 
sylweddau 

eraill

CC C
H

C
HH

HH

H

H H

HH

CC C
H

C
HH

HH

H

H
HH

CC C C
HH

H

HH

H H H H

C C
HH

HH

H H
C CH C

HH

HH

H
H

H

Cynhyrchu a defnyddio tanwyddau 

Mae olew crai yn cael ei wahanu i ffracsiynau Y broses yw Distyllu Ffracsiynol 

Colofn 
ffracsiynu

Olew Crai
Poeth

Olew disel

paraffin/cerosin

nafftha

Petrol

Nwy

Olew iro

Bitwmen

1 – 4

4 – 12

7 – 14

11 – 15

C30 – i fyny

20 – 30

15 – 19

Ffracsiwn Nifer o atomau 
carbon mewn 

cadwyn

Amrediad 
berwbwynt / ˚C

Caiff olew crai ei wahanu i gymysgeddau llai cymhleth, o’r enw ffracsiynau, sy’n cynnwys 
hydrocarbonau sydd â berwbwyntiau yn yr un ystod., e.e. mae gan y ffracsiwn petrol 
hydrocarbonau a berwbwyntiau yn yr ystod 40-100 ˚C 

Moleciwlau mawr iawn sy’n waelod y golofn gan nad ydynt yn berwi nes iddynt gyrraedd 
tymheredd uchel iawn. 

Mae rhai or ffracsiynau yn cael eu defnyddio fel tanwyddau (e.e. cerosin mewn fel 
tanwydd awyren). Mae rhai eraill yn cael ei prosesu yn bellach drwy’r broses cracio. 
(tudalen nesaf).  

-160 i 25

40 i 100

100 i 150

150 i 250

dros 400

dros 350

250 i 350

Problemau gyda llosgi tanwyddau ffosil 

CO2

SO2

NO2

Effaith ty gwydr
Glaw asid

CO

Hylosgiad Anghyflawn

C
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Pan gysylltir molecylau bach adweithiol megis ethen gyda'i gilydd mewn 
adwaith gemegol fe greuir moleciwl gyda cadwyn hir or enw polymer. 

Enw a roddir i'r molecylau organig bach adweithiol sy'n cysylltu yw 
monomer.   

Y broses ble mae llawer o fonomerau yn cysylltu i greu polymer hir yw 
polymeriad .

Y math o bolymeriad syn digwydd yma yw polymeriad adio oherwydd fod 
un cynnyrch yn cael ei greu. 

Cracio ac Polymeriad  Adio 

polymer

monomer

Mae gan ethen fond dwbl.
Mae un bond yn torri  i 

adael i’r moleciwl gysylltu 
ag un arall

Cracio 

Ar dymheredd uchel mae hydrocarbonau hir yn cael eu hollti yn rhai llai – mwy 
defnyddiol.  

Mae ethen yn cael ei gynhyrchu. 

Decan  Octan + Ethen 

Mae ethen yn foleciwl bach adweithiol - monomer 

Os yw llawer o folecylau ethen yn cael eu cysylltu at ei gilydd gelwir yn polyethen sydd 
yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahanol blastigion.

Cael ei ddefnyddio i 
wneud y polymer 

poly(ethen)

Cadwyn llai mwy 
defnyddiol

Creu Plastigion – Polymeriad Adio 
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Pan gysylltir molecylau bach adweithiol megis ethen gyda'i gilydd mewn 
adwaith gemegol fe greuir moleciwl gyda cadwyn hir or enw polymer. 
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Y broses ble mae llawer o fonomerau yn cysylltu i greu polymer hir yw 
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Cracio ac Polymeriad  Adio 

polymer

monomer

Mae gan ethen fond dwbl.
Mae un bond yn torri  i 

adael i’r moleciwl gysylltu 
ag un arall

Cracio 

Ar dymheredd uchel mae hydrocarbonau hir yn cael eu hollti yn rhai llai – mwy 
defnyddiol.  

Mae ethen yn cael ei gynhyrchu. 

Decan  Octan + Ethen 

Mae ethen yn foleciwl bach adweithiol - monomer 

Os yw llawer o folecylau ethen yn cael eu cysylltu at ei gilydd gelwir yn polyethen sydd 
yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahanol blastigion.

Cael ei ddefnyddio i 
wneud y polymer 

poly(ethen)

Cadwyn llai mwy 
defnyddiol

Creu Plastigion – Polymeriad Adio 

Priodweddau Plastigion 

Ynysydd 
trydanol/hyblyg

Cryf / 
dwysedd isel 

Cryf /
dwysedd isel

Tryloyw / hyblygYnysydd
thermol

Mae yna  lawer o fathau o blastigion, pob un wedi ei greu drwy bolymeriad, e.e. polythen, PTFE 
(Teflon) a polystyren.

Plastigion yn erbyn defnyddiau traddodiadol.

Defnyddir plastigion yn aml yn lle defnyddiau traddodiadol megis papur. Haearn.

Defnyddir plastig PVC i wneud pibellau dwr gan eu bod yn ysgafn, ddim yn rhydu fel haearn, 
rhatach ac yr para yn hirach.

Defnyddir polythen i wneud bagiau plastic yn lle papur gan eu bod yn gryfach, ddim yn rhwygo, dal 
dŵr.

Anfanteision plastig yw nid ydynt yn pydru, h.y. ddim yn bioddiraddadwy (cymryd cannoedd o
flynyddoedd) ac maent yn llenwi tomenni sbwriel.

Gyda gwres mae rhai plastigion yn ymdoddi yn hawdd.

Os yw plastigion yn llosgi mae nwyon gwenwynig yn cael eu ffurfio.

Pwysigrwydd ailgylchu gwastraff plastigion: 
1. lleihau maint gwastraff ond yr un mor bwysig

2. mae’n gwarchod cronfeydd  olew crai ac
3. mae angen llai o egni na gwneud plastigion newydd.
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Daeareg 

Symudiadau platiau tectonig 

Lithosffer – haen allanol y ddaear 
sy’n cynnwys tri math o greigiau. 
Maent yn creu platiau tectonig 

Platiau tectonig – sy’n symud 
tuag at ei gilydd. Plat mwy dwys 
(trwm) yn toddi i ffurfio magma  
Mynyddoedd yn cael ei ffurfio 
Echdoriad ffrwydrol folcanig yn bosibl

Platiau yn llithro heibio i’w gilydd

Mae unrhyw symudiad yn achosi daeargryn 

Mae  plotio uwchganolbwyntiau 
daeargrynfeydd mawr a safleoedd 
llosgfynyddoedd byw yn dangos lleoliad 
ffiniau’r platiau.

Platiau tectonig – sy’n symud 
oddi wrth ei gilydd. Magma yn 
gwthio allan i greu craig igneaidd 
Echdoriad folcanig yn bosibl 

Platiau Adeiladol Platiau Dinistriol 

Platiau tectonig – Mae’r lithosffer wedi cael ei rannu yn ddarnau o’r enw platiau 
tectonig, maent yn symud yn araf iawn mewn gwahanol gyfeiriadau fel sydd i 
weld yn y diagram. 

cyfeiriad symudiad y platiau

echdoriad folcanig

ffin platiau tectonig
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Alfred Wegener – Damcaniaeth Drifft Cyfandirol 

Damcaniaeth yn newid dros amser gyda 
digon o dystiolaeth i fod yn ffaith wyddonol. 

Ni chafodd syniad Alfred Wegener yn 
1915 ei dderbyn yn wyddonol gywir 
tan iddynt ddod o hyd i ffeithiau 
cadarnhaol iawn. 
Nid oedd Wegener yn gallu esbonio 
PAM fod y platiau yn symud. 

Arfordir Cyfadir 

Cefnfor 

Mantell 

Derbyniwyd y ddamcaniaeth gyfredol am 
dectoneg platiau yn eang yn y 1960au. 

Erbyn hynny, roedd gwyddonwyr eraill 
wedi canfod tystiolaeth i ddangos mai 
platiau'r Ddaear sy'n symud a'u bod yn 
gwneud hynny oherwydd cerrynt darfudiad 
yn y fantell. 

Awgrymodd Alfred Wegener bod 
cyfandiroedd y Ddaear ar un 
adeg wedi eu huno. 

Dywedodd e’u bod wedi symud 
ar wahân i'w safleoedd 
presennol. 

Arsylwodd fod siap dau arfordir 
o wahanol wledydd (cyfandir)
yn debyg ac wedi ei wahanu 
gan gefnfor. Ffitio fel jig-so. 

Gwelodd hefyd fod arfordir 
cyfandiroedd gwahanol gyda 
patrymau tebyg o greigiau a 
ffosilau.  
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Derbyn Damcaniaeth Wegener 

I ddarbwyllo pobl fod y cyfandiroedd yn symud (drifft cyfandirol) roedd angen dod o 
hyd i dystiolaeth newydd; 

1. Astudiaethau o siâp ac
adeiledd gwely’r cefnfor
Darganfyddwyd bod gefnenau 
(ridges), mynyddoedd tanfor a 
ffosydd dwfn, yn hytrach na 
bod yn wastad a dinodwedd 
fel y credid yn amser 
Wegener.

2. Technegau dyddio, gan
ddefnyddio radioisotopau, 
darganfyddwyd fod cramen 
y cefnforoedd yn ifanc iawn 
o’i chymharu â’r 
cyfandiroedd. 

3. Mae creigiau yn cadw cofnod o
briodweddau magnetig y Ddaear, 
sy’n newid cyfeiriad o bryd i’w 
gilydd. 
Dyma dystiolaeth am “ledaeniad 
gwely’r môr”. h.y. ei fod yn symud 
fel cludfelt i ddau gyferiad.

Cramen yn ffurfio ac yn symud i’r 
ochr yn y ddau gyfeiriad. 

Cramen cyfandirol 

Cramen cefnforol 
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Cramen yn ffurfio ac yn symud i’r 
ochr yn y ddau gyfeiriad. 

Cramen cyfandirol 

Cramen cefnforol 

Atmosffer 

Roedd cyfansoddiad yr aer yn wahanol 4000 miliwn o flynyddoedd yn ol. Mae rhan fwyaf 
o wyddonwyr yn cytuno fod mai allan o losgfynyddoedd y crëwyd yr atmosffer.

Canran y nwyon yn yr atmosffer 

Cread yr atmosffer 

A B C

D E

Llosgfynyddoedd yn 
rhyddhau nwyon 
carbon deuocsid, 
amonia ac anwedd 
dŵr (stem) i greu’r 
atmosffer 

Y Ddaear yn oeri ac 
yn achosi’r stem 
gyddwyso. Proses 
gweddol gyflym 

Bacteria sy’n gallu 
ffotosynthesu yn 
ffurfio yn y 
cefnforoedd. Lefel 
carbon deuocsid yn 
gostwng 

Bacteria yn rhyddhau 
ocsigen i’r atmosffer. 
Lefel ocsigen yn 
cynyddu. 

Ocsigen yn cyfuno i 
greu oson. Mae’n 
atal pelydrau 
uwchfioled o’r haul 
gyrraedd y ddaear. 
Mae’n helpu i atal 
cancr y croen 

Nwyon nobl = 0.9% 
Nitrogen = 78% 

Carbon deuocsid = 0.04% Ocsigen = 21% 

Mae ocsigen yn 
adweithio gyda 
amonia – crëir 
nitrogen – y nwy 
mwyaf helaeth yn yr 
atmosffer. 
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Atmosffer 

Mae lefelau ocsigen a carbon deuocsid wedi cadw yn wewddol gyson am lawer o 
flynyddoedd o ganlyiad i’r gylchred carbon. 

Cylchred Carbon 

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Resbiradaeth

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Resbiradaeth

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Hylosgiad

Ocsigen

Carbon deuocsid

Ffotosynthesis

Resbiradaeth

Hylosgiad

Ocsigen

Llawer o Carbon deuocsid

Ffotosynthesis

Dros y 100 mlynedd diwethaf

Di-goedwigo

Olew

Glo

Llosgi tanwydd ffosil

Lefel uwch o garbon deuocsid yn achosi i 
dymheredd y Ddaear godi. Nid yw gwres 
yn gallu dianc mor hawdd

Cynhesu Byd Eang 
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Atmosffer 

Mae lefelau ocsigen a carbon deuocsid wedi cadw yn wewddol gyson am lawer o 
flynyddoedd o ganlyiad i’r gylchred carbon. 

Cylchred Carbon 

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Resbiradaeth

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Resbiradaeth

Dros miliynau o flynyddoedd

Resbiradaeth

Hylosgiad

Ocsigen

Carbon deuocsid

Ffotosynthesis

Resbiradaeth

Hylosgiad

Ocsigen

Llawer o Carbon deuocsid

Ffotosynthesis

Dros y 100 mlynedd diwethaf

Di-goedwigo

Olew

Glo

Llosgi tanwydd ffosil

Lefel uwch o garbon deuocsid yn achosi i 
dymheredd y Ddaear godi. Nid yw gwres 
yn gallu dianc mor hawdd

Cynhesu Byd Eang 

Atmosffer 

. 

Cynhesu Byd Eang 

Lefel uwch o garbon deuocsid yn 
achosi i dymheredd y Ddaear 
godi. Nid yw gwres yn gallu 
dianc mor hawdd 

Mae yno dystiolaeth gan wyddonwyr i 
ddweud for y Ddaear yn cynhesu ond 
nid yw’r holl wyddonwyr yn cytuno’n 
hollol a’r paham mae hyn yn digwydd. 

Mae llawer yn cytuno mai’r cynnydd
mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer 
gan hylosgi tanwyddau ffosil a 
digoedwigo sydd wedi achosi i’r 
ddaear gynhesu.

Mae’r gylchred carbon wedi cael ei 
amharu gan y cynnydd yma mewn 
carbon deuocsid.

Gwres yn cadw i mewn 

Gall gynhesu byd eang achosi :-

1. Gall y gwyntoedd cynnes Llif y
Gwlff (Gulf Stream) eu amharu
ac achosi i Brydain gael
hinsawdd oerach.

2. Gall fwy o lifogydd ddigwydd yn
rhai ardaloedd

3. Haf mwy poeth a sych mewn
rhai gwledydd dros y byd gan
achosi prinder dwr.

4. Gall lefel y mor godi o ganlyniad
i’r rhew ymdoddi

Effaith cynhesu byd eang 

Dal Carbon 
Mae Gwyddonwyr yn meddwl 
storio CO2  sy’n cael ei 
gynhyrchu gan losgi tanwydd 
ffosil o dan y ddaear/môr 
mewn ffurfiant daearegol.
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Mewn tanwyddau fel olew a petrol mae amhureddau (h.y. nid yw olew yn hydrocarbon pur) 
fel cyfansoddion sy’n cynnwys sylffwr a nitrogen yn bresennol.

Pan fydd rhain yn llosgi byddant yn ffurfio nwyon llygrol, fel sylffwr deuocsid ac ocsidau 
nitrogen.

Glaw asid sy’n ffurfio pan mae sylffwr deuocsid yn cael ei ryddhau o ffactrïoedd. Ffurfir glaw 
asid pan fydd asid sylffwrig yn cael ei ffurfio wrth i glaw adweithio gyda sylffwr deuocsid

Mae’n lladd planhigion ac anifeiliaid llynnoedd. Hefyd mae’n difrodi cerfluniau carbonad a 
metel e.e. pontydd.

Glaw asid 

Glaw asid

Sylffwr deuocsid

36 

Mae gan dŵr glaw naturiol pH o 5.5 

Mae gan glaw asid ystod pH rhwng 2-4 

pH y dwr yn 
rhy asidig i 

bysgod

Scrwbio Sylffwr 

Y broses o dynnu sylffwr 
deuocsid o wacáu 
(exhaust) ffliw (simnai) 
mewn gweithfeydd ble 
mae tanwydd ffosil yn cael 
ei losgi. 
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Mewn tanwyddau fel olew a petrol mae amhureddau (h.y. nid yw olew yn hydrocarbon pur) 
fel cyfansoddion sy’n cynnwys sylffwr a nitrogen yn bresennol.

Pan fydd rhain yn llosgi byddant yn ffurfio nwyon llygrol, fel sylffwr deuocsid ac ocsidau 
nitrogen.

Glaw asid sy’n ffurfio pan mae sylffwr deuocsid yn cael ei ryddhau o ffactrïoedd. Ffurfir glaw 
asid pan fydd asid sylffwrig yn cael ei ffurfio wrth i glaw adweithio gyda sylffwr deuocsid

Mae’n lladd planhigion ac anifeiliaid llynnoedd. Hefyd mae’n difrodi cerfluniau carbonad a 
metel e.e. pontydd.

Glaw asid 

Glaw asid

Sylffwr deuocsid

36 

Mae gan dŵr glaw naturiol pH o 5.5 

Mae gan glaw asid ystod pH rhwng 2-4 

pH y dwr yn 
rhy asidig i 

bysgod

Scrwbio Sylffwr 

Y broses o dynnu sylffwr 
deuocsid o wacáu 
(exhaust) ffliw (simnai) 
mewn gweithfeydd ble 
mae tanwydd ffosil yn cael 
ei losgi. 

FFORMIWLÂU AR GYFER RHAI ÏONAU CYFFREDIN

ÏONAU POSITIF

Enw Fformiwla

ÏONAU NEGATIF

Enw Fformiwla

Alwminiwm Al3+

Amoniwm NH +

Arian Ag+

Bariwm Ba2+

Calsiwm Ca2+

Copr(II) Cu2+

Haearn(II) Fe2+

Haearn(III) Fe3+

Hydrogen H+

Lithiwm Li+

Magnesiwm Mg2+

Nicel Ni2+

Potasiwm K+

Sodiwm Na+

Bromid Br–

Carbonad CO 2–

Clorid Cl –

Fflworid F –

Hydrocsid OH–

Ïodid I –

Nitrad NO –

Ocsid O2–

Sylffad SO 2–

4

4

3

3
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