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Mae atomau yn cynnwys niwclews ac electronau

Mae’r niwclews bach canolog wedi ei greu o brotonau a niwtronau

O amgylch rhain mae orbitau (plisg) o electronau. 

Dyma ddiagram sy’n dangos atom o Lithiwm

Mae’r diagram yma yn dangos fod darn o botasiwm wedi ei ffurfio o filiynau 
o’r un atom.

Mae atomau gwahanol elfennau yn wahanol. 

Mae nifer y protonau bob tro yn wahanol gyda elfennau gwahanol. 

Elfen Lithiwm Potasiwm
Protonau 3 19
Niwtronau 4 20
Electronau 3 19

Mae nifer o niwtronau mewn rhai elfennau yn debyg. 

Gall nifer yr electronau fod yn debyg ar ol bondio 

Strwythur Atomig 

Darn o fetel 
potasiwm

Atom potasiwm

Wedi ei ffurfio
o atomau

Orbit o 
electronau

Niwclews o 
brotonau a 
niwtronau

Niwclews 

Niwtron 

Proton 

Plisgyn 

Electron 
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Strwythur Atomig 

Darn o fetel 
potasiwm

Atom potasiwm

Wedi ei ffurfio
o atomau

Orbit o 
electronau

Niwclews o 
brotonau a 
niwtronau

Niwclews 

Niwtron 

Proton 

Plisgyn 

Electron 

Nid oes gwefr ar atomau. 

Mae’r nifer o brotonau (yn y niwclews) bob tro yr un fath a nifer o electronau 
(ar y plisgynau) 

Protonau wedi eu gwefru’n bositif. (+) 
Electronau wedi eu gwefru’n negatif (-) 
Niwtronau heb wefr (0) 

Felly nid oes gwefr ar atom o lithiwm :- +3p + -3e = 0    dim gwefr

Mae gan ionau nifer gwahanol o brotonau a electronau 

Mae hyn yn digwydd pan mae electron yn cael ei golli 

Neu pan mae electronau yn cael eu hennill

Nid yw nifer protonau yn newid. 

Màs a gwefr atomau 

Dyma fas cymharol pob gronyn a’u gwefr trydanol 

màs gwefr
proton 1 +1
electron 0 -1
niwtron 1 0

Mae gan brotonau a niwtronau màs tebyg.

Does gan electronau ddim màs neu màs bach iawn sydd ganddynt 

Strwythur atomig 

Mae gan pob electron wefr -1

Mae gan pob proton wefr o +1

Nid oes gwefr gan niwtronau
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Strwythur atomig 

Rhif atomig 

Y rhif ar y gwaelod sy’n golygu’r nifer o brotonau neu electronau. 

Mae’r rhif yn cynyddu ar draws y tabl cyfnodol. 

3
7 Li

Rhif mas 

Rhif sydd ar y top sy’n golygu’r nifer o brotonau a niwtronau mewn 
niwclews. 

3
7 Li

Rhif y niwtronau 

Mae nifer o niwtronau mewn atom yn cael ei gyfrifo drwy dynnu’r nifer 
o brotonau (sef rhif atomig) allan o’r rhif mas.

Rhif atomig

Rhif mas

Proton + Niwtron

Proton neu Electron

Niwtronau= rhif mas –rhif atomig
7-3 = 4 niwtron

Nifer o brotonau 1
Nifer o niwtronau 0

Nifer o brotonau 1
Nifer o niwtronau 1

Nifer o brotonau 1
Nifer o niwtronau 2

1
1 H 1

2 H 1
3 H

Isotopau Yr un atom (gan fod y nifer o brotonau yr un peth) ond nifer gwahanol o 
niwtronau (gan fod y nifer o niwtronau yn wahanol). E.e. Hydrogen 

Proton =
Electron = 
Niwtron = 
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Metelau Anfetelau 

Dargludo 
Trydan 

Dargludo 
Gwres 

Ymdoddbwynt 
Berwbwynt 
Uchel 

Hydrin 

Hydwyth 

Gallu ei daro i haenau 

Gallu ei dynnu i wifren 

Ddim yn 
Dargludo 
Trydan 

Ddim yn 
Dargludo 
Gwres 

Ymdoddbwynt 
Berwbwynt 
Isel 

Ddim yn Hydrin 

Ddim yn Hydwyth 

Grŵp 1 1 electron ar y plisgyn allanol Metelau Alcaliaidd 

Mae pob metel yn edrych yn ddwl ar y tu allan. 

Mae posib torri pob un gyda cyllell 

Mae tu mewn i pob metel yn sgleiniog 

Dros amser byr mae haen o ocsid yn ffurfio ac yn dylu'r metel. 

Maent yn cael eu cadw mewn olew i'w hatal rhag adweithio gyda 
ocsigen a lleithder yn yr aer 

Mae eu dwysedd yn isel felly maent yn arnofio 

Mae eu berwbwynt a'i ymdoddbwynt yn llai na llawer o fetelau eraill 

Priodweddau Ffisegol 

Priodweddau Ffisegol 

Metelau ac Anfetelau Grŵp 1 
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Grŵp 1 Metelau Alcalïaidd 

Maent yn adweithio gyda ocsigen a dwr 

Priodweddau Cemegol 

Mae’r metel yn creu alcali gyda’r dwr (piws gyda dangosydd 
cyffredinol) 

Metel Alcaliaidd gyda dwr 

e.e. potasiwm + dŵr     potasiwm hydrocsid + hydrogen 

2K(s) + 2H2O (h)       2KOH (d)+ H2 (n) 

Mae ocsigen yn achosi i wyneb y metel droi’n ddwl drwy 
ffurfio haen o ocsid 

Metel Alcalïaidd gyda ocsigen 

e.e. potasiwm + ocsigen    potasiwm ocsid 

 4K(s) + O2 (n)      2K2O(s) 

Mae’r haen ocsid yn ffurfio yn gyflymach pan rydym yn 
mynd i lawr y grwp 

Mae’r metel yn creu nwy hydrogen 

Arsylwadau: Mae’r metel yn arnofio, symud a sïo. 

Sodiwm Potasiwm Yn ychwanegol 
mae’n symud 
yn gyflym gyda 
siâp pelen 

Yn ychwanegol 
mae’n symud 
yn gyflym gyda 
fflam lelog 

Rhagofalon Diogelwch Defnyddio sbectol diogelwch 
Defnyddio darn bach o’r metel yn y dwr 
Defnyddio gafaelyddion i ddal y metel 
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Grŵp 1 Metelau Alcalïaidd 
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mae’n symud 
yn gyflym gyda 
fflam lelog 

Rhagofalon Diogelwch Defnyddio sbectol diogelwch 
Defnyddio darn bach o’r metel yn y dwr 
Defnyddio gafaelyddion i ddal y metel 

Grŵp 7 Halogenau 

Maent yn adweithio gyda metelau grŵp 1 ac halwynau 

Priodweddau Ffisegol 

Maent yn creu solidau gwyn. 

Halogen gyda metelau grŵp 1 

e.e. potasiwm + clorin      potasiwm clorid 

2K(s) + Cl2(n)        2KCl (s) 

Cyflwr ac edrychiad 

Nwy Melyn Wyrdd 

Mae’r adweithiau yn mynd yn llai adweithiol 
lawr y grŵp 

Rhagofalon Diogelwch Defnyddio sbectol diogelwch 
Defnyddio cwpwrdd gwyntyllu/nwy 

Clorin 

Bromin 

Ïodin 

Hylif Oren Goch 

Solid Llwyd Sgleiniog 

Anweddau
Gwenwynig

Anweddau
gyda lliw

Ïodin 
nwy piws 

Bromin 
nwy oren 

Mwyaf adweithiol 

Lleiaf adweithiol 

7 electron ar y plisgyn allanol 
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Metel Prawf Fflam Anfetel Prawf Arian 
Nitrad 

Lithiwm Coch Clorid gwyn 
Sodiwm Melyn-Oren Bromid hufen 
Potasiwm Piws Iodid melyn 

Grŵp 7 Halogenau Adnabod cyfansoddion 

Potasiwm 
Bromid 

Sodiwm 
Iodid 

Prawf Fflam  
(i adnabod y metel)

Prawf Arian Nitrad 
(i adnabod ionau anfetel)

Melyn-oren 
oherwydd sodiwm 

Lelog 
oherwydd potasiwm 

Lithiwm 
clorid 

Coch 
oherwydd lithiwm 

Gwaddod melyn 
oherwydd ionau iodid 

Gwaddod hufen 
oherwydd ionau bromid 

Gwaddod gwyn 
oherwydd ionau clorid 

Haen Uwch: Hafaliad ïonig prawf Arian Nitrad: 
e.e. Ag+ (dy) +  Cl- (dy) AgCl (s) 

Enghreifftiau 

Spectrosgopeg atomig (Haen Uwch):  Mae’r dull yma yn cael ei 
ddefnyddio i adnabod ac darganfod faint (crynodiad) o atomau/ionau 
sydd yn y sampl.  
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Bromin 
Sodiwm 
Clorid 

Iodin 
Sodiwm 
Bromid 

Cl2(n) + 2NaBr(d)  2NaCl (d) + Br2(d) 

Haen Uwch 

Metelau Alcalïaidd I lawr grŵp 1 mae’r metelau yn mynd yn fwy adweithiol 

 Mae metelau grŵp 1 yn adweithio trwy golli 1 electron
 Fel rydych yn mynd i lawr y grŵp mae mwy o orbitau.
 Mae’r electron allanol yn mynd yn bellach i ffwrdd o’r

niwclews
 Mae llai o atyniad ac felly mae’n haws colli electron

Yr Halogenau I lawr grŵp 7 mae’r anfetelau yn mynd yn llai adweithiol 
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 Mae anfetelau grŵp 7 yn adweithio trwy ennill 1 electron
 Wrth fynd i lawr y grŵp mae mwy o orbitau, mae’n

anoddach atynnu electron ac felly maent yn mynd yn llai
adweithiol i lawr y grŵp.

2 3 



10 Gwyddoniaeth TGAU: Cemeg 2     www.bangor.ac.uk

Bondio ac Adeiledd

Pan mae adwaith cemegol yn digwydd mae bondiau newydd yn cael ei ffurfio. 
Gallent ffurfio drwy drosglwyddo electronau neu rannu electronau. 

Bond Ïonig 

Mae gronynnau gyda gwefr  o’r enw ïonau yn cael eu ffurfio pan drosglwyddir 
electronau rhwng atomau yn ystod bondio cemegol; 

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

Cyn bondio 

Ar ôl bondio 

Bond Cofalent 

Pan mae nwy hydrogen (H2) yn ffurfio mae electronau yn rhannu rhwng 
atomau i ffurfio moleciwl. Nid oes gwefr ar folecylau. 

Bondio 

Un electron 
wedi gadael

Un electron wedi 
ei dderbyn

Proton(+) = 11
Electron(-) = 10
Gwefr = +1
ION POSITIF

Proton(+) = 17
Electron(-) = 18
Gwefr = -1
ION NEGATIF

Trosglwyddo
electron

Atyniad electrostatig
cryf rhwng y ddau ïon

Electronau yn 
rhannu i ffurfio 
plisgyn llawn

2,8 2,8,8

Na Cl
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Bondio Ionig

Dyma’r wybodaeth sydd ei angen ar gyfer llunio diagramau bondio ïonig. 

Gwiriwch gwefrau’r ionau drwy ddefnyddio’r tabl ionau yng nghefn y papur 
arholiad 

Sodiwm Clorid (NaCl) Grŵp 1 gyda Grŵp 7

Cyn bondio 

Ar ôl bondio 

Magnesiwm ocsid (MgO) Grŵp 2 gyda Grŵp 6 

Cyn bondio 

Ar ôl bondio 

Defnyddiau a Bondio 

Trosglwyddiad 
electron

Atyniad electrostatig
cryf rhwng y ddau ïon

Atyniad electrostatig
cryf rhwng y ddau ïon

Trosglwyddiad 
electronau

Mae gan MgO 
ymdoddbwynt mwy na 
NaCl gan fod y gwefr 
yn fwy ac felly mwy o 

atyniad rhwng yr ionau
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Lithiwm Ocsid (Li2O) Grŵp 1 gyda Grŵp 6

Cyn bondio 

Ar ôl bondio 

Magnesiwm Clorid (MgCl2) Grŵp 2 gyda Grŵp 7

Cyn bondio 

 Ar ôl bondio 

Defnyddiau a Bondio 

Atyniad electrostatig
cryf rhwng yr ionau

Trosglwyddiad 
electronau

Atyniad electrostatig
cryf rhwng yr ionau

Trosglwyddiad 
electronau
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Lithiwm Ocsid (Li2O) Grŵp 1 gyda Grŵp 6

Cyn bondio 

Ar ôl bondio 

Magnesiwm Clorid (MgCl2) Grŵp 2 gyda Grŵp 7

Cyn bondio 

 Ar ôl bondio 

Defnyddiau a Bondio 

Atyniad electrostatig
cryf rhwng yr ionau

Trosglwyddiad 
electronau

Atyniad electrostatig
cryf rhwng yr ionau

Trosglwyddiad 
electronau

Bondiau Cofalent 

Hydrogen (H2) 

Clorin (Cl2) 

Dŵr (H2O)

Hydrogen Clorid 

Defnyddiau a Bondio 

Electronau yn 
rhannu i ffurfio 
plisgyn llawn

Electronau yn 
rhannu i ffurfio 

plisgyn allanol llawn

Electronau yn 
rhannu i ffurfio 

plisgyn allanol llawn

Electronau yn 
rhannu i ffurfio 

plisgyn allanol llawn
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Bondio Cofalent 

Amonia (NH3) 

Methan (CH4) 

Enghreifftiau Cofalent gyda bond dwbl (Haen Uwch) 

Ocsigen (O2) Carbon Deuocsid (CO2) 

Ethen (C2H4) 

Defnyddiau a Bondio 
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Bondio Cofalent 

Amonia (NH3) 

Methan (CH4) 

Enghreifftiau Cofalent gyda bond dwbl (Haen Uwch) 

Ocsigen (O2) Carbon Deuocsid (CO2) 

Ethen (C2H4) 

Defnyddiau a Bondio 

Strwythurau syml ac enfawr 

Strwythur ïonig enfawr (e.e. sodiwm clorid, magnesiwm ocsid), 

Strwythur molecylaidd syml ( e.e. carbon deuocsid, dwr) 

CO2 (carbon deuocsid) H2O (dŵr) CH4 (methan) 

Grymoedd gwan sydd rhwng y molecylau, felly ymdoddbwynt a berwbwynt 
isel sydd ganddynt 

Strwythur cofalent enfawr (e.e. diemwnt, graffit), 

Diemwnt Graffit

Defnyddiau a Bondio 

Ymdoddbwynt a Berwbwynt uchel
Hydoddedd = Hydoddi mewn dwr

Ymdoddbwynt a Berwbwynt isel
Hydoddedd = Hydoddi mewn dwr

Ymdoddbwynt a Berwbwynt uchel iawn
Hydoddedd = Anhydawdd mewn dwr



16 Gwyddoniaeth TGAU: Cemeg 2     www.bangor.ac.uk

Diemwnt a Graffit

Priodweddau wedi eu cysylltu a defnydd 

Graffit 

Edrychiad Solid sgleiniog Llwyd/ddu
Caledwch Meddal iawn
Dargludedd Dargludo trydan
Ymdoddbwynt Uchel iawn, dros 3600ºC

Defnydd Pensil ireidiau

Diemwnt 
Defnydd

Edrychiad Tryloyw/crisialog “Gemstone”
Caledwch Caled iawn Torri gwydr, ebill dril
Dargludedd Ynysydd trydanol
Ymdoddbwynt Uchel iawn dros 3500ºC

Nanotiwbiau Carbon 

 Rholiau o hecsagonau
carbon yn debyg i graffit
ydynt.

 Mae ganddynt ddiamedr
andros o fan, tua 10000
gwaith yn llai na blewyn

 Yn dargludo trydan / (lled-
ddargludydd)

 Yn gryf iawn.
 Dwysedd isel iawn
 Bwriedir eu defnyddio mewn cylchedau electronig bychain

. 

Atomau carbon

Atomau carbon wedi 
eu cysylltu a 3 atom 
carbon arall

Atomau Carbon wedi 
eu cysylltu  yn 
gofalent i bedwar 
atom carbon arall

Môr o electronau rhydd 
oherwydd fod y 
pedwerydd electron heb 
ei fondio.

Diemwnt Graffit

Defnyddiau a bondio 
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Diemwnt a Graffit
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Caledwch Meddal iawn
Dargludedd Dargludo trydan
Ymdoddbwynt Uchel iawn, dros 3600ºC

Defnydd Pensil ireidiau

Diemwnt 
Defnydd

Edrychiad Tryloyw/crisialog “Gemstone”
Caledwch Caled iawn Torri gwydr, ebill dril
Dargludedd Ynysydd trydanol
Ymdoddbwynt Uchel iawn dros 3500ºC

Nanotiwbiau Carbon 

 Rholiau o hecsagonau
carbon yn debyg i graffit
ydynt.

 Mae ganddynt ddiamedr
andros o fan, tua 10000
gwaith yn llai na blewyn

 Yn dargludo trydan / (lled-
ddargludydd)

 Yn gryf iawn.
 Dwysedd isel iawn
 Bwriedir eu defnyddio mewn cylchedau electronig bychain

. 

Atomau carbon

Atomau carbon wedi 
eu cysylltu a 3 atom 
carbon arall

Atomau Carbon wedi 
eu cysylltu  yn 
gofalent i bedwar 
atom carbon arall

Môr o electronau rhydd 
oherwydd fod y 
pedwerydd electron heb 
ei fondio.

Diemwnt Graffit

Defnyddiau a bondio 

Defnyddiau 

Mae dulliau o ddefnyddio defnydd yn dibynnu ar y priodweddau

Mae priodweddau’r holl ddefnyddiau wedi eu benderfynu gan 

 Y math o atomau sy’n bresennol
 Y math o fondio sydd rhwng atomau
 Y ffordd mae’r atomau wedi eu pacio a’u gilydd

Strwythurau enfawr gyda electronau rhydd yw metelau 

Mae bondiau metelig yn gryf, ac maent yn cadw strwythur rheoliadd gyda 
ymdoddbwynt a berwbwynt uchel fel arfer 

Mae electronau plisgyn allanol metelau yn rhydd i symud. 

Cryfder y bondiau mewn metel yw y grym atynnu rhwng ion metel a’r 
electronau rhydd. 

Mae mwy o electronau a mwy o brotonau mewn ionau yn cynyddu cryfder y 
metel. 

Defnyddiau a bondio 

Alwminiwm Ceramig Diemwnt

Alwminiwm Ocsid Gwydr

Dwysedd isel Caledwch, cryfder Caledwch, disgleirdeb

Ffrithiant isel a traul Caledwch trawsyrru
golau

Teflon

Ffrithiant isel a 
Ymddbwynt uchel
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Bondio metelig

Mae electronau rhydd yn gadael i drydan a gwres gludo. 

Mae metelau hefyd yn hydrin (taro i siâp) a hydwyth (tynnu i wifren) oherwydd 
fod electronau rhydd yn gadael i atomau metel lithro dros eu gilydd. 

Mae gan Alwminiwm fwy o electronau rhydd yn y plisgyn allanol o’i gymharu a 
sodiwm uwchben, a mwy o brotonau ym mhob niwclews sy’n gwneud y grym 
atynnu’n fwy ar gyfer yr electronau rhydd. 

Mae hyn yn gwneud y metel yn gryfach. 

Defnyddiau a Bondio 

Electron allanol
yn rhydd i 
symud.

Mwy o 
electronau’n 
rhydd i symud

Mwy o brotonau 
ym mhob ïon yn 
atynnu mwy o 
electronau

Metel sodiwm

Metel alwminiwm
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Bondio metelig

Mae electronau rhydd yn gadael i drydan a gwres gludo. 

Mae metelau hefyd yn hydrin (taro i siâp) a hydwyth (tynnu i wifren) oherwydd 
fod electronau rhydd yn gadael i atomau metel lithro dros eu gilydd. 

Mae gan Alwminiwm fwy o electronau rhydd yn y plisgyn allanol o’i gymharu a 
sodiwm uwchben, a mwy o brotonau ym mhob niwclews sy’n gwneud y grym 
atynnu’n fwy ar gyfer yr electronau rhydd. 

Mae hyn yn gwneud y metel yn gryfach. 

Defnyddiau a Bondio 

Electron allanol
yn rhydd i 
symud.

Mwy o 
electronau’n 
rhydd i symud

Mwy o brotonau 
ym mhob ïon yn 
atynnu mwy o 
electronau

Metel sodiwm

Metel alwminiwm

Defnyddiau craff 

Mae’r term defnydd craff wed ei roi i ystod o deunyddiau modern

Mae amrywiaeth o ddefnyddiau craff yn bodoli, gallant newid siap neu liw, 
cadw ei siap ar ol plygu neu ehangu lawer gyda gwahanol hylifau. 

Mae hyn yn golygu fod eu priodweddau yn newud. 

Mae priodweddau’r deunydd yn newid gyda newid yn yr amgylchedd, e.e. 
newid mewn tymheredd, golua a pH 

Mae gan y defnydd craff yma y gallu i newid lliw gyda newid mewn 
tymheredd. 

Mae gan y defnydd craff yma y gallu i newid lliw gyda newid mewn cryfder 
golau. 

Defnyddiau craff 

Paent Thermocromig 

Mae’r cwch sydd i’w weld yn y crys t yn ymddangos 
oherwydd for paent thermocromig wedi ei 
ddefnyddio. O dan dymheredd isel mae’r pigmentau 
yn wyn, ond wrth gynhesu mewn tywydd cynhesach, 
neu os yw person ym cynhesu mae’r pigment yn 
newid lliw i datgelu llun cwch.

Paent Ffotocromig 

Mae’r gwydrau haul yn mynd yn dywyllach ar ol bod 
mewn golau cryf ac yn oleuach mewn golau gwan
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Mae’r defnydd craff yma yn gymysgedd o fetelau (aloi) sy’n mynd nol i’w siâp 
gwreiddiol wrth ei wresogi 

Math o blastig yw’r defnydd craff yma sy’n mynd nol i’w siâp gwreiddiol wrth ei 
wresogi. Dyma rhai o’u defnyddiau:-

Defnyddiau Craff 

Aloi cofio siap 

Mae cymysgedd o nicel a titaniwm yn gwneud aloi 
NiTi neu nitinol

Mae modd plygu’r metel yma i unrhyw siâp ar 
dymheredd isel, ond wrth ei gynhesu mae’n mynd 
nol i’w siâp gwreiddiol. Mae posib ei ddefnyddio fel 
thermostat creu coffi.

Stentiau yw adeileddau metel sy’n gallu eu 
mewnosod mewn gwythiennau i’w hatal rhag glynu 
gyda’i gilydd. Mae’r stentiau yn cael eu oeri o dan
37ºC er mwyn newid eu siâp yn llai, wrth eu 
mewnfudo i wythiennau maent yn cynhesu i 
dymheredd corff a newid siâp i agor y wythïen

Mae posib defnyddio yr aloi yma mewn fframiau 
sbectol gorelastig. Maent yn cadw eu siâp
gwreiddiol ar ôl eu plygu.

Polymer cofio siap 

“Stutures” llawfeddygol yw edau o bolymer craff 
sy’n gallu tynhau i’r tensiwn cywir ei hun pan mae 
wedi ei gynhesu.

Mae posib gwneud bympars car gyda’r defnydd 
yma. Petasai tolc yn y bympar, wrth ei wresogi fe 
fyddai yn adennill ei siâp gwreiddiol.
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Mae’r defnydd craff yma yn gymysgedd o fetelau (aloi) sy’n mynd nol i’w siâp 
gwreiddiol wrth ei wresogi 

Math o blastig yw’r defnydd craff yma sy’n mynd nol i’w siâp gwreiddiol wrth ei 
wresogi. Dyma rhai o’u defnyddiau:-

Defnyddiau Craff 

Aloi cofio siap 

Mae cymysgedd o nicel a titaniwm yn gwneud aloi 
NiTi neu nitinol

Mae modd plygu’r metel yma i unrhyw siâp ar 
dymheredd isel, ond wrth ei gynhesu mae’n mynd 
nol i’w siâp gwreiddiol. Mae posib ei ddefnyddio fel 
thermostat creu coffi.

Stentiau yw adeileddau metel sy’n gallu eu 
mewnosod mewn gwythiennau i’w hatal rhag glynu 
gyda’i gilydd. Mae’r stentiau yn cael eu oeri o dan
37ºC er mwyn newid eu siâp yn llai, wrth eu 
mewnfudo i wythiennau maent yn cynhesu i 
dymheredd corff a newid siâp i agor y wythïen

Mae posib defnyddio yr aloi yma mewn fframiau 
sbectol gorelastig. Maent yn cadw eu siâp
gwreiddiol ar ôl eu plygu.

Polymer cofio siap 

“Stutures” llawfeddygol yw edau o bolymer craff 
sy’n gallu tynhau i’r tensiwn cywir ei hun pan mae 
wedi ei gynhesu.

Mae posib gwneud bympars car gyda’r defnydd 
yma. Petasai tolc yn y bympar, wrth ei wresogi fe 
fyddai yn adennill ei siâp gwreiddiol.

Mae’r defnydd craff yma yn fath o blastig gyda trawsgysylltau (gweler diagram 
islaw) sy’n gallu chwyddo neu grebachu (shrink) gyda hylifau gwahanol. 

Mae’r geliau yma yn gallu chwyddo 1000 gwaith eu cyfaint yn dibynnu ar y 
tymheredd a pH  

Defnydd craff 

Geliau polymer 

Trawsgysylltau ar y polymer Dim trawsgysylltau ar draws y 
polymer 

Eira artiffisial – mae’r defnydd craff yma’n 
ehangu llawer gyda dŵr. Gall leihau drwy ei 
wresogi 

Clwt – mae’r defnydd craff yma yn debyg i eira 
artiffisial ac yn ehangu llawer pan fyddai’n 
wlyb. 

Lens cyswllt – o fewn y lens yma mae defnydd 
sy’n eu hatal rhag sychu. Mae posib eu defnyddio 
am wythnosau yn lle dyddiau 

Cyhyr artiffisial – gall geliau eu defnyddio i 
chwyddo a lleihau i greu cyhyr artiffisial 

Ysgogwyr robotiaid – gall geliau eu defnyddio i 
chwyddo a lleihau gan greu symudiad 

Amsugnyddion cemegau gwenwynig – gall 
geliau eu defnyddio i rwystro cemegau perygl 
symud yn y corff. 
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Cyfradd adweithiau 

magnesiwm + asid hydroclorig    magnesiwm clorid + hydrogen

Mae pedair ffordd o gyflymu’r adwaith ar y dde.

1. newid crynodiad yr asid (cryfder asid)
2. newid tymheredd yr asid
3. newid arwynebedd arwyneb y magnesiwm

(malu i bowdr)
4. ychwanegu catalydd

HydrogenMagnesiwm

Asid 
Hydroclorig

Mae’n golygu cyflymder unrhyw adwaith 

Adweithyddion Cynhyrchion 

y cemegion sy’n adweithio gyda’i gilydd. y cemegion sy’n cael eu creu.

Amser

M
as

 M
g

Amser

H
yd

ro
ge

n

Mae’r adweithyddion yn cael eu defnyddio Mae’r cynhyrchion yn cael eu creu

Newid Crynodiad Asid cryf
Mwy o H2 yn 

ffurfio

Asid gwan
Llai o H2 yn 

ffurfio

Os yw cryfder yr asid yn wannach,
fe fydd hi yn cymryd mwy o amser 
i greu hydrogen.

Gan fod llai o ronynnau asid mewn asid gwan, mae llai o siawns i’r gronynnau asid 
wrthdaro gyda’r magnesiwm yn llwyddiannus.

gronynnau asid

gronynnau Mg
Asid cryf

Asid gwan

Theori Gwrthdaro: Rhaid i ronynnau wrthdaro a’i gilydd gyda digon o egni – gelwir rhain yn 
wrthdrawiadau llwyddiannus
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Cyfradd adweithiau 

magnesiwm + asid hydroclorig    magnesiwm clorid + hydrogen

Mae pedair ffordd o gyflymu’r adwaith ar y dde.

1. newid crynodiad yr asid (cryfder asid)
2. newid tymheredd yr asid
3. newid arwynebedd arwyneb y magnesiwm

(malu i bowdr)
4. ychwanegu catalydd

HydrogenMagnesiwm

Asid 
Hydroclorig

Mae’n golygu cyflymder unrhyw adwaith 

Adweithyddion Cynhyrchion 

y cemegion sy’n adweithio gyda’i gilydd. y cemegion sy’n cael eu creu.

Amser

M
as

 M
g

Amser

H
yd

ro
ge

n

Mae’r adweithyddion yn cael eu defnyddio Mae’r cynhyrchion yn cael eu creu

Newid Crynodiad Asid cryf
Mwy o H2 yn 

ffurfio

Asid gwan
Llai o H2 yn 

ffurfio

Os yw cryfder yr asid yn wannach,
fe fydd hi yn cymryd mwy o amser 
i greu hydrogen.

Gan fod llai o ronynnau asid mewn asid gwan, mae llai o siawns i’r gronynnau asid 
wrthdaro gyda’r magnesiwm yn llwyddiannus.

gronynnau asid

gronynnau Mg
Asid cryf

Asid gwan

Theori Gwrthdaro: Rhaid i ronynnau wrthdaro a’i gilydd gyda digon o egni – gelwir rhain yn 
wrthdrawiadau llwyddiannus

Cyfradd adweithiau Mae’n golygu cyflymder unrhyw adwaith 

Newid Tymheredd 

Os yw tymheredd yr asid yn uwch, 
fe fydd hi yn cymryd llai o amser i 
greu’r hydrogen

Pan mae’r tymheredd yn uwch mae’r gronynnau asid yn symud yn gyflymach.
Oherwydd hyn mae ‘r gronynnau yn gwrthdaro yn fwy aml. Mae gan y gwrthdrawiadau 
fwy o egni – mae mwy o wrthdrawiadau’n llwyddiannus 

Tymheredd 
isel – mwy o 
amser i greu 

H2

Tymheredd 
uwch – llai o 
amser i greu 

H2

Asid poeth
Llai o egni

Mwy o egni

Asid oer

Newid Arwynebedd Arwyneb 

magnesiwm
wedi ei dorri.

Hydrogen

Arwynebedd 
arwyneb bach
– mwy o amser

i greu H2

Arwynebedd 
arwyneb 

mawr – llai o 
amser i greu 

H2

Os yw’r magnesiwm wedi ei dorri 
yn fan, fe fydd mwy o arwynebedd 
arwyneb i’r asid wrthdaro.

Mae mwy o siawns i’r gronynnau wrthdaro ei 
gilydd yn llwyddiannus os yw’r arwynebedd
arwyneb yn fawr

magnesiwm
wedi ei dorri.

Arwyneb arwynebedd bach Arwyneb arwynebedd mawr
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Cyfradd adweithiau Mae’n golygu cyflymder unrhyw adwaith 

Defnyddio Catalydd 

Os yw catalydd (e.e. haearn) yn cael ei 
ychwanegu at yr asid a’r magnesiwm fe fydd 
yr adwaith yn cyflymu

Mae gwahanol gatalyddion yn cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol adweithiau e.e. mae 
manganîs ocsid yn gatalydd sy’n cael ei ddefnyddio i greu ocsigen yn gyflym o hydrogen 
perocsid.
.

catalydd
e.e. haearn.

Catalydd 

sylwedd sy’n cyflymu adwaith ond nid yw’n cael ei dreulio. 
(e.e os yw 1g o gatalydd yn cael ei ddefnyddio, fe fydd 1g o
gatalydd ar ôl). Gellir defnyddio catalydd dro ar ôl tro

Defnyddio Synwyryddion 

Manteision cofnodi
Nifer o ganlyniadau yr eiliad yn 
gallu cael eu creu

Arddangosiad ar unwaith
Sgrin i arddangos y canlyniadau 
ar unwaith

Cofnodi dros gyfnod hir
Gallu cofnodi pob dydd a nos heb 
stopio

Manteision Synwyryddion 
30ºC

Mae datblygu gwell catalyddion yn bwysig dros ben gan y gall arwain at ffyrdd newydd o 
wneud defnyddiau a all ddefnyddio llai o egni, defnyddio nwyddau crai adnewyddadwy 
neu ddefnyddio llai o gamau.
.
.

Asid a 
magnesiwm

.

Synhwyrydd tymheredd 

Synhwyrydd pH 

Synhwyrydd Nwyon 

Mathau o Synwyryddion 

Synhwyrydd golau 
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Cyfradd adweithiau Mae’n golygu cyflymder unrhyw adwaith 

Defnyddio Catalydd 

Os yw catalydd (e.e. haearn) yn cael ei 
ychwanegu at yr asid a’r magnesiwm fe fydd 
yr adwaith yn cyflymu

Mae gwahanol gatalyddion yn cael eu defnyddio ar gyfer gwahanol adweithiau e.e. mae 
manganîs ocsid yn gatalydd sy’n cael ei ddefnyddio i greu ocsigen yn gyflym o hydrogen 
perocsid.
.

catalydd
e.e. haearn.

Catalydd 

sylwedd sy’n cyflymu adwaith ond nid yw’n cael ei dreulio. 
(e.e os yw 1g o gatalydd yn cael ei ddefnyddio, fe fydd 1g o
gatalydd ar ôl). Gellir defnyddio catalydd dro ar ôl tro

Defnyddio Synwyryddion 

Manteision cofnodi
Nifer o ganlyniadau yr eiliad yn 
gallu cael eu creu

Arddangosiad ar unwaith
Sgrin i arddangos y canlyniadau 
ar unwaith

Cofnodi dros gyfnod hir
Gallu cofnodi pob dydd a nos heb 
stopio

Manteision Synwyryddion 
30ºC

Mae datblygu gwell catalyddion yn bwysig dros ben gan y gall arwain at ffyrdd newydd o 
wneud defnyddiau a all ddefnyddio llai o egni, defnyddio nwyddau crai adnewyddadwy 
neu ddefnyddio llai o gamau.
.
.

Asid a 
magnesiwm

.

Synhwyrydd tymheredd 

Synhwyrydd pH 

Synhwyrydd Nwyon 

Mathau o Synwyryddion 

Synhwyrydd golau 

Cyfradd adweithiau Haen Uwch 

Cyfrifo cyfradd adwaith 

Trwy wneud tangiad i’r gromlin 
gallwn gyfrifo’r cyfradd adwaith 
ar unrhyw bwynt. Y mwyaf serth 
yw’r tangiad y cyflymaf yw’r 
adwaith. Cyfradd =  y / x 

Cr
yn

od
ia

d 
Amser 

y

x

Mae egni gwrthdrawiad yn bwysig iawn, dim ond y gwrthdrawiadau hynny sydd a 
digon o egni sy’n arwain at adwaith (gwrthdrawiadau llwyddiannus). Gelwir yr 
isafswm egni sydd ei angen ar gyfer adwaith yn Egni actifedd.  

Mwy am effaith tymheredd 

Mwy am Gatalyddion 
Egni Actifedd 

Adweithyddion 

Cynhyrchion 

Adwaith heb gatalydd 

Adwaith gyda catalydd 

Mae defnyddio catalydd yn lleihau 
yr egni actifedd, mae’n rhoi 
llwybr gwahanol i’r adwaith.    
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Mae olew crai yn gymysgedd o wahanol sylweddau, rhan fwyaf ohonynt yn 
hydrocarbonau  

Hydrocarbonau yw moleciwlau sy’n cynnwys yr elfennau hydrogen a carbon 
yn unig. 

Distylliad ffracsiynol - Gan fod pob hydrocarbon yn berwi ar wahanol 
dymheredd (berwbwynt gwahanol) mae’n bosibl eu gwahanu drwy ddistylliad 
ffracsiynol.

S

CC C
H

C
HH

HH

H

H H

HH

Enghraifft o 
hydrocarbon

Ychydig o 
sylweddau 

eraill

Cyddwysydd
Colofn 

ffracsiynu

Ffracsiwn

Distyllu Ffracsiynol Arbrofol 

Gwres

Cynhelir yr arbrawf mewn cwpwrdd gwyntyllu gan fod nwyon gwenwynig fel sylffwr 
deuocsid yn cael ei ffurfio

Gan fod berwbwyntiau agos iawn gan rhai hydrocarbonau fe fydd grŵp ohonynt yn cael 
eu casglu gyda’i gilydd. Enw ar grŵp o hydrocarbonau sy’n cael ei casglu yw ffracsiwn

Mae berwbwyntiau’r hydrocarbonau yn cynyddu gyda maint y gadwyn carbon. 

Yn y broses ddiwydiannol mae’r olew crai yn cael ei anweddu. Mae’r anwedd yn cael ei 
adael i mewn i golofn ble mae’r gwaelod yn boeth ac yn oeri fel wrth fynd i fyny ‘r golofn.
Mae ffracsiynau sydd gyda cadwynau byr yn cynnwys berwbwynt isel ac yn cyddwyso 
ymhellach i fyny ‘r golofn. Fel arall fe fydd yr hydrocarbonau hir yn cyddwyso ar lefel is
yn y golofn.

Distyllu Ffracsiynol 
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Mae olew crai yn gymysgedd o wahanol sylweddau, rhan fwyaf ohonynt yn 
hydrocarbonau  
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H
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HH
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H H
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Cynhelir yr arbrawf mewn cwpwrdd gwyntyllu gan fod nwyon gwenwynig fel sylffwr 
deuocsid yn cael ei ffurfio

Gan fod berwbwyntiau agos iawn gan rhai hydrocarbonau fe fydd grŵp ohonynt yn cael 
eu casglu gyda’i gilydd. Enw ar grŵp o hydrocarbonau sy’n cael ei casglu yw ffracsiwn

Mae berwbwyntiau’r hydrocarbonau yn cynyddu gyda maint y gadwyn carbon. 

Yn y broses ddiwydiannol mae’r olew crai yn cael ei anweddu. Mae’r anwedd yn cael ei 
adael i mewn i golofn ble mae’r gwaelod yn boeth ac yn oeri fel wrth fynd i fyny ‘r golofn.
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Distyllu Ffracsiynol Distyllu Ffracsiynol 

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

Colofn 
ffracsiynu

Olew Crai
Poeth

Olew disel

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 sydd ar waelod y golofn gan nad ydynt yn berwi nes iddynt 
gyrraedd tymheredd uchel iawn. 

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

-160 i 25

40 i 100

100 i 150

150 i 250

dros 350

250 i 350

dros 400

Defnydd

Tanwydd

Tanwydd ceir

Cemegion

Tanwydd jetiau

Tanwydd gwres

Olew i geir

Pyg (pitch) ffyrdd

Priodweddau’r ffracsiynau 

Cadwyn 
byr

Cadwyn 
hir

Wrth i hyd y gadwyn gynyddu : 

1. Mae lliw y ffracsiwn yn newid o
ddi-liw – melyn – brown.

2. Maent yn fwy anodd i’w cynnau.
3. Maent yn llosgi yn fwy budr.
4. Maent yn mynd yn fwy gludiog
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Enw Fformiwla Fformiwla adeileddol 

Methan CH4 

Ethan C2H6 

Propan C3H8 

Bwtan C4H10 

Pentan C5H12 

Enw Fformiwla Fformiwla adeileddol

Ethen C2H4

Propen C3H6

Cemeg Organig Sylfaenol 

Bond sengl 

Alcanau Hydrocarbonau gyda bondiau cofalent sengl rhwng atomau carbon yw 
alcanau. Oherwydd hyn gelwir alcanau yn hydrocarbonau dirlawn.  
Mae gan alcanau y fformiwla cyffredinol CnH2n+2 

Mae alcanau yn llosgi yn dda, ond fel arall nid ydynt yn adweithiol 

Alcenau Pan mae bond dwbl cofalent rhwng dau atom carbon yr enw a roddir i'r 
grŵp o folecylau yw alcenau. Gan fod ganddynt fond dwbl fe'i disgrifir 
fel molecylau annirlawn.  
Mae gan alcenau y fformiwla cyffredinol CnH2n 

O ganlyniad i’r bond dwbl mae’r alcenau yn folecylau adweithiol iawn, gellir torri y 
bond dwbl i ffurfio bondiau sengl gyda atomau eraill (adwaith adio) 
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Adwaith gyda Hydrogen (Hydrogeniad) (Haen Uwch) 

Adwaith gyda dŵr Bromin (Haen Uwch)

Creu Plastigion 

Pan gysylltir molecylau bach adweithiol megis ethen gyda'i gilydd mewn 
adwaith gemegol fe grëir moleciwl gyda cadwyn hir o’r enw polymer. 

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

Y broses ble mae monomeriaid 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. 

Alcenau - Adweithiau Adio 

monomer

polymer

Polymeriad Adio 

HH

CC
H

H

H

H
+     H2 CC

HH

HH

CC
H

H

H

H

+     Br2 CC

HH

Br

HH

Br

Mae’r adwaith yma yn ffordd o adnabod 
alcenau. Mae dŵr bromin brown yn troi yn 
ddi-liw.  

ethen hydrogen
ethan

ethen bromin

dibromoethan

Catalydd Nicel

Gwasgedd Uchel

Allwch chi  
ysgrifennu hafaliad 
ar gyfer propen?
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Tetrafflwroethen Poly(tetrafflwroethen)

polythen

Polyfinyl clorid

ethen

Polyfinyl clorid (PVC)

PTFE / Poly(tetrafflwroethen) /Teflon

Polymeriad Adio 

n(F2C=CF2)     (  CF2 CF2 ) n

n(H2C=CHCl)     (  CH2   CHCl ) n

n

n

n

n

F F

F F

F F

F F

Cl Cl

Finylclorid

n(H2C=CH2)      (  CH2 CH2 ) n

n

n

Polythen: Enghraifft o bolymeriad adio yw creu poly(ethen). Y monomerau 
annirlawn sy'n cael ei defnyddio yma yw ethen

Polypropen

Polypropen

n(H2C=CHCH3)      (  CH2 CHCH3 ) n

n

n

propen

CH3 CH3
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Polypropen
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n

n
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CH3 CH3

  

Thermoplastigion – pan fydd rhain yn cael eu gwresogi fe fyddant yn colli eu 
siâp. Mae hyn oherwydd nad yw'r cadwyni hydrocarbon wedi cysylltu a’i
gilydd, wrth eu gwresogi bydd y cadwyni yn llithro dros eu gilydd gan wneud i’r 
plastig ymdoddi. Mae poly(ethen), polypropylen, PTFE ac PVC yn esiamplau. 

e.e bagiau plastig, cynwysyddion ar gyfer y cartref e.e. botel domestos

Thermosodion – Mae gan rhain fondiau cofalent cryf rhwng y cadwyni. Mae’r 
traws gysylltiadau yn gwneud y strwythur yn anhyblyg, oherwydd hyn nid 
ydynt yn ymdoddi gyda gwres.   Dim ond un waith y gellir eu gwresogi i siâp. 
Mae Bakelite a melamine yn esiamplau  

e.e. coesau sosbenni, ffitiadau goleuo trydan; 

Mathau o Blastigion 

gwres

Gellir dosbarthu plastigion ar sail eu hadwaith wrth eu gwresogi, mae dau grŵp. 

traws gysylltiadau
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Dyma adwaith creu amonia.

Hydrogen + Nitrogen Amonia

3 H2(n) +.N2(n) 2 NH3(n)

Er mwyn creu y cynnyrch sef amonia mae angen torri bondiau rhwng hydrogen a 
nitrogen (yr adweithyddion).

I dorri bondiau mae angen egni. Mae creu bondiau yn rhyddhau egni.

436kJ

436kJ

436kJ

944kJ

436 + 436 + 436 + 944 = 2252kJ

388 kJ

388 kJ

388 kJ

388 kJ

388 kJ
388 kJ

388 x 6 = 2328kJ

2252 - 2328 = -76kJ
Adwaith Ecsothermig
- oherwydd fod egni yn cael ei 

ryddhau (rhif negatif)

Mewn adwaith 
endothermig fe fuasai’r rhif 
yn positif

Cyfrifo Cemegol - Egni mewn adweithiau 

Mae newidiadau mewn tymheredd yn digwydd yn aml yn ystod adweithiau cemegol

Adwaith Ecsothermig 

Adwaith ble mae 
tymheredd yn codi.

e.e. magnesiwm ac asid

Adwaith ble mae 
tymheredd yn gostwng.
e.e. amoniwm nitrad ac 

asid

Adwaith Endothermig 

Torri Bondiau Ffurfio Bondiau

Egni Adwaith = Torri Bondiau – Ffurfio Bondiau
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Dyma adwaith creu amonia.
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Adwaith Ecsothermig 
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tymheredd yn codi.
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Mae gan pob atom fas gwahanol. Mae’r mas yn dibynnu ar y nifer o brotonau 
a niwtronau yn niwclews 

e.e. 
Mae gan atom o lithiwm fas o 7

3 proton a 4 niwtron 

Mas atomig cymharol (Ar) yw ffordd o ddweud pa mor drwm yw gwahanol 
atomau yn erbyn eu gilydd. 

Ar Lithiwm yw 7 a Carbon yw 12. Rydym yn defnyddio rhif ar yr y top i weithio 
hwn allan, sef y rhif mas. 

Mas fformiwla cymharol neu mas molecylaidd cymharol (Mr) yw mas ar gyfer 
cyfansoddyn (e.e. MgCl2) felly y masau ar gyfer pob elfen yw: 

Mg    Cl    Cl 
24 +  35  + 35   = 94

Beth yw mas molecylaidd cymharol amoniwm sylffad (NH4) 2SO4?
(N=14, S=32, O=16, H=1) 
Cyfrifwch gwerth (NH4) 2 gyntaf = 14+1+1+1+1 = 18 x 2 = 36

S= 32
gwerth 4 ocsigen   16 x 4 = 64

Mr= 132

Ar ôl cyfrifo Mr mae posib cyfrifo y % cyfansoddiad, h.y. faint o elfen penodol 
sydd yn y cyfansoddyn mewn ffurf canran  

e.e. % Mg mewn MgCl2 =  cyfanswm Mr Mg mewn MgCl2 x 100 
Mr MgCl2

24   x 100 = 25.5 % 
94  

Cyfrifo Cemegol 

Rhif mas

Cyfrifo % cyfansoddiad
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Cyfrifo Masau sy’n adweithio

Drwy ddefnyddio mas atomig cymharol (Ar) a mas molecylaidd cymharol (Mr) 
mae’n bosibl cyfrifo faint o gynnyrch sy’n cael ei greu a faint o adweithyddion 
sydd eu hangen. 

e.e. (cyfrifo cynnyrch) 

Beth yw mas y magnesiwm ocsid sy’n cael ei gynhyrchu pan mae 60g o 
fagnesiwm yn llosgi mewn aer? 

Hafaliad Symbol 

Mr = 224 2 (24+16) 
48 80

Felly 48g (neu tunnell) wneith gynhyrchu  80g

1g 80  48 = 1.67g 

60g wneith gynhyrchu 60  1.67 = 100.2g 

e.e. (cyfrifo adweithyddion) 

Beth yw’r mas o fagnesiwm sydd ei angen i gynhyrchu 90g o fagnesiwm 
ocsid? 

Mr = 224 2 (24+16) 
48 80

Felly 48g (neu tunnell) wneith gynhyrchu  80g

Neu 80g o MgO gaiff ei gynhyrchu gan 48g o Mg

1g 4880=0.6g 

90g wneith gynhyrchu 90  0.6 = 54g 

Cyfrifo Cemegol 

2Mg + O2  2MgO

2Mg + O2  2MgO
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Cyfrifo Cemegol 

2Mg + O2  2MgO
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Cyfrifo fformiwla cyfansoddyn oddi wrth data arbrofol 

Pan mae 4 g o gopr ocsid yn cael ei rydwytho mewn stêm o hydrogen, mae 
3.2g o gopr yn weddill 

1. Cyfrifwch faint o ocsigen a oedd yn y cyfansoddyn.

4 – 3.2 = 0.8 g 

Cu O 

3.2 0.8 

Rhannu gyda Ar 64 16

0.05 0.05 

Rhannu gyda’r lleiaf 0.05 0.05 

Rhif llawn 1 1 

1 Cu 1 O 

Fformiwla = CuO 

Enghraifft  2 

Cyfrifwch fformiwla haearn ocsid a grëwyd pan adweithiodd  44.8 g o haearn 
gyda 19.2 g o ocsigen (Ar Fe 56 a O = 16) 

Fe O 

Mas 44.8 19.2 

Rhannu gyda  Ar 44.856 19.216

0.8 1.2 

Rhannu gyda’r rhif lleiaf 0.80.8 1.2 0.8 

1 1.5 

Mae’n rhaid i fformiwla gael rhifau llawn felly

2 3 

Fformiwla = Fe2O3

Cyfrifo Cemegol 
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Cyfrifo masau adweithyddion a cynhyrchion 

Adweithyddion Cynhyrchion 

NaOH   +   HCl    NaCl    +     H2O 

23+16 + 1 1 + 35 23+35 1+1+16 

40 36 58 18

76 76

Unedau g / tunnell g / tunnell 

Cyfrifo canran cynnyrch adwaith 

Pan rydym eisiau creu cemegyn, y nod yw i weithio’n ofalus a cynhyrchu
gymaint o gynnyrch sy’n bosibl.

Mae’r maint sy’n cael eu greu yn cael ei gyfrifo mewn canran. Mae’n 
annhebygol iawn creu 100% o gynnyrch e.e. gall ychydig fynd yn sownd yn y 
papur hidlo, dysgl anweddu, efallai fe wneith y cynnyrch adweithio gyda’r aer.

Enghraifft 

Mae metel magnesiwm yn “hydoddi” mewn asid hydroclorig i ffurfio 
magnesiwm clorid. 

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

24g 95g  

(a)   Beth yw’r uchafswm mas ddamcaniaethol o magnesiwm clorid sy’n gallu 
ffurfio o 12g o fagnesiwm?

12g 95/2 = 47.5g 

(b)  Pe bai ond 47.0g o fagnesiwm clorid pur yn cael ei gynhyrchu ar ôl
crisialu’r halwyn mewn sylwedd beth fuasai’r canran cynhyrchiad yr 
halwyn 

% cynnyrch =

% cynnyrch =                             = 98.9% (un pwynt degol) 

Cyfrifo Cemegol 

(24 + 35.5 + 35.5)

Mas a ennillwyd x 100
Uchafswm posibl

47.0 x 100
47.5
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Cyfrifo masau adweithyddion a cynhyrchion 
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Dŵr 

Mae dwr yn angenrheidiol i fywyd fodoli. Mae ansawdd bywyd yn dibynnu ar y 
maint o ddŵr glan sydd ar gael. Mae dwr yn y wlad yma yn cael ei wneud yn 
yfadwy drwy drin dŵr glaw. 

Dyma’r camau ar gyfer gwneud dŵr yn yfadwy. 

Mae ionau fflworid yn cael ei ychwanegu at ddŵr i gryfhau dannedd plant 
mewn rhai ardaloedd. 

Nid yw fflworid yn cael ei ychwanegu yng Nghymru 

Dŵr 

Dŵr daear, afonydd yn 
rhoi dŵr i gronfa ddŵr.

Dŵr yn cael ei storio yn 
y gronfa. Solidau yn
setlo i’r gwaelod.

Darnau bach yn cael eu 
gwaredu drwy hidlo

Clorineiddiad – i ladd 
bacteria

Dŵr glan yn cael ei 
storio mewn tanciau a
twr dŵr.

Dwr yn cael ei gludo 
drwy bibellau i dai.
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Gwarchod Dŵr 

Er fod llawer iawn o ddŵr ar y ddaear dim ond cyfran bach iawn ohono sy’n 
ddiogel i’w yfed. Gyda poblogaeth sy’n tyfu a diwydiant yn datblygu mae ein 
galw am ddŵr yn fwy nac erioed.

Y galw am ddŵr

Ar gyfartaledd bob dydd rydym yn defnyddio 150 litr o ddŵr yr un. Mae’r dŵr 
yn dod o storfa tanddaearol naturiol, afonydd a gwahanol gronfeydd. Mewn 
cyfnodau sych pan nad oes digon o law bydd straen ar gyflenwad – bydd 
ardaloedd yn mynd i sychder.   

Pe bai mwy o alw na cyflenwad o ddŵr byddai’n arwain at broblemau prinder 
dŵr – sy’n fygythiad i fywyd ac yr amgylchedd.  Yn y dyfodol gall newid 
hinsawdd achosi prinder dŵr yn y DU, byddai cost dŵr yn codi.  Mae 
defnyddio llai o ddŵr felly yn bwysig iawn

Rhai ffyrdd o leihau ein defnydd o ddŵr
 Defnyddio’r peiriant golchi dillad a llestri dim ond pan yn llawn
 Cael cawod yn hytrach na bath
 Defnyddio dŵr gwastraff ar gyfer planhigion neu i lanhau’r car
 Atgyweirio tapiau sy’n gollwng
 Peidio rhedeg y dŵr yn ormodol  (e.e. pan yn golchi dannedd)

Dŵr 

Angen dŵr yfed 
Angen dŵr ar ffermydd i dyfu 
bwyd 

Mae angen dŵr mewn 
ffactrïoedd i oeri peiriannau 

Hylendid - Rydym angen dwr i 
fod lan ac i olchi dillad 



39www.bangor.ac.uk     Gwyddoniaeth TGAU: Cemeg 2

Gwarchod Dŵr 

Er fod llawer iawn o ddŵr ar y ddaear dim ond cyfran bach iawn ohono sy’n 
ddiogel i’w yfed. Gyda poblogaeth sy’n tyfu a diwydiant yn datblygu mae ein 
galw am ddŵr yn fwy nac erioed.

Y galw am ddŵr

Ar gyfartaledd bob dydd rydym yn defnyddio 150 litr o ddŵr yr un. Mae’r dŵr 
yn dod o storfa tanddaearol naturiol, afonydd a gwahanol gronfeydd. Mewn 
cyfnodau sych pan nad oes digon o law bydd straen ar gyflenwad – bydd 
ardaloedd yn mynd i sychder.   

Pe bai mwy o alw na cyflenwad o ddŵr byddai’n arwain at broblemau prinder 
dŵr – sy’n fygythiad i fywyd ac yr amgylchedd.  Yn y dyfodol gall newid 
hinsawdd achosi prinder dŵr yn y DU, byddai cost dŵr yn codi.  Mae 
defnyddio llai o ddŵr felly yn bwysig iawn

Rhai ffyrdd o leihau ein defnydd o ddŵr
 Defnyddio’r peiriant golchi dillad a llestri dim ond pan yn llawn
 Cael cawod yn hytrach na bath
 Defnyddio dŵr gwastraff ar gyfer planhigion neu i lanhau’r car
 Atgyweirio tapiau sy’n gollwng
 Peidio rhedeg y dŵr yn ormodol  (e.e. pan yn golchi dannedd)

Dŵr 

Angen dŵr yfed 
Angen dŵr ar ffermydd i dyfu 
bwyd 

Mae angen dŵr mewn 
ffactrïoedd i oeri peiriannau 

Hylendid - Rydym angen dwr i 
fod lan ac i olchi dillad 

Dihalwyno - Mae posib dihalwyno dŵr môr i gyflenwi dŵr yfed

I ddihalwyno dŵr môr rhaid distyllu,  rhaid berwi 
y dŵr môr. Mae berwi yn defnyddio llawer o egni 
sy’n gostus iawn, oherwydd hyn nid yw’n broses 
effeithlon mewn rhan fwyaf o ardaloedd y byd.  

Os yw gwlad am ddefnyddio y broses o 
ddihalwyno byddai rhaid sicrhau  

 Ffordd adnewyddadwy o gynhyrchu egni
gwres ble nad oes carbon deuocsid yn cael ei greu (effaith tŷ gwydr)

 Y bod môr yn agos

Distyllu – Gwahanu dŵr a hylifau cymysgadwy

Mae gan hylifau pur ferwbwyntiau amlwg, e.e. mae dŵr yn berwi ar 100°C.
Ethanol yn berwi ar 78°C. Mae dŵr ac ethanol yn gymysgadwy (pan mae dau 
hylif yn cymysgu a’i gilydd yn hawdd heb wahanu i haenau)

Os oes cymysgedd o hylifau cymysgadwy mae modd eu gwahanu trwy 
ddistyllu. Mewn cymysgedd o ethanol a dŵr bydd yr ethanol yn berwi ac yn 
anweddu gyntaf (gan ei fod a’r berwbwynt lleiaf) gan adael y dŵr ar ôl. Bydd 
yr ethanol yn cyddwyso ar fur y cyddwysydd sydd yn oer.  

Dŵr 

cyddwysydd
thermomedr

Gwresogydd 
Bunsen

distyllad

Fflasg ddistyllu 

Dŵr allan

Dŵr oer i 
mewn

Fflasg 
dderbyn
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Cromatograffaeth 

Gellir gwahanu pigmentau mewn inc trwy ddefnyddio cromatograffaeth papur 

Bydd y sylwedd mwyaf hydawdd yn cael ei gludo yn bellach gan yr 
hydoddydd   

Dŵr 
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Cromatograffaeth 

Gellir gwahanu pigmentau mewn inc trwy ddefnyddio cromatograffaeth papur 

Bydd y sylwedd mwyaf hydawdd yn cael ei gludo yn bellach gan yr 
hydoddydd   

Dŵr 

Cromatograffaeth 

Mae pellter y mae sylwedd wedi teithio yn galluogi gwyddonwyr i adnabod y 
sylwedd. Mae gwerth Rf yn cael ei gyfrifo  

Gwerth Rf =  pellter mae’r sylwedd wedi teithio 
pellter y mae’r hydoddydd wedi teithio 

e.e. Gwerth Rf inc B =  4/8 = 0.5 

Cromatograffaeth Nwy (Haen Uwch)  
Mae’r dull yma yn ddefnyddiol iawn gan fod modd cael gwybodaeth meintiol –
h.y. faint o sylwedd sy’n bresennol. Mae dadansoddwyr cemegol yn 
defnyddio’r dull i ganfod e.e. faint o lygryn sydd mewn dŵr neu yn yr aer, mae 
hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod faint o sylweddau fel cyffuriau 
anghyfreithlon  sydd yn y gwaed.

Dŵr 
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Mathau o ddŵr yfed. 

Gall dŵr fod o ddau fath yn dibynnu ar y math o greigiau sy’n yr ardal:- 

Dŵr Caled a Dŵr Meddal 

Dŵr Caled 

Os yw dŵr yn mynd dros garreg galch (calsiwm carbonad) ar ei ffordd i gronfa 
ddŵr fe wneith ionau calsiwm Ca2+ gasglu yn y dŵr. Gall ionau eraill fel 
magnesiwm Mg2+ gasglu hefyd yn y dŵr. Mae’r ionau ychwanegol yma yn 
gwneud dŵr yn galed. 

Nid yw sebon mewn dŵr caled yn creu trochion/swigod (lather) yn hawdd. 
Mae llysnafedd (scum) yn cael ei greu.

Mae caledwch dŵr yn cael ei ddiffinio fel anhawster y dŵr i greu trochion 
gyda sebon. 

Mae dau fath o ddŵr caled: 

Dŵr caled dros dro ac Dŵr caled parhaol 

Dŵr 

Ardaloedd dŵr caled yn Lloegr a Cymru

Dŵr meddal

Dŵr ychydig 
yn galed

Dŵr caled
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Mathau o ddŵr yfed. 

Gall dŵr fod o ddau fath yn dibynnu ar y math o greigiau sy’n yr ardal:- 

Dŵr Caled a Dŵr Meddal 
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gwneud dŵr yn galed. 

Nid yw sebon mewn dŵr caled yn creu trochion/swigod (lather) yn hawdd. 
Mae llysnafedd (scum) yn cael ei greu.

Mae caledwch dŵr yn cael ei ddiffinio fel anhawster y dŵr i greu trochion 
gyda sebon. 

Mae dau fath o ddŵr caled: 

Dŵr caled dros dro ac Dŵr caled parhaol 

Dŵr 

Ardaloedd dŵr caled yn Lloegr a Cymru

Dŵr meddal

Dŵr ychydig 
yn galed

Dŵr caled

Dŵr caled dros dro. 

Mae calsiwm a magnesiwm 
hydrogen carbonad yn ffurfio dŵr
caled dros dro oherwydd pan fydd 
y dŵr yn cael ei ferwi mae’r 
caledwch yn diflannu 

Mae’r Hydrogen carbonadau yn 
dadelfennu  

Mae ionau magnesiwm a calsiwm yn creu magnesiwm carbonad a calsiwm 
carbonad sydd yn anhydawdd. Mae’n casglu ar degellau fel cen. 

Dŵr caled parhaol 
Pan mae calsiwm a magnesiwm sylffad neu 
carbonad yn bodoli mewn dŵr mae’n cael ei alw 
yn ddŵr caled parhaol 

Trin dŵr caled parhaol 

1. Ychwanegu sodiwm carbonad (soda golchi).

sodiwm calsiwm calsiwm sodiwm 
carbonad    sylffad carbonad sylffad 

Dŵr 

+ +

Ionau calsiwm yn 
cael eu gwaredu 
fel solid,
calsiwm 
carbonad i wneud 
y dŵr yn feddal.

Cen yn ffurfio ac yn 
blocio pibell dŵr poeth

Cen yn ffurfio ar elfen degell.
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2. Cyfnewidydd ionau

Pan mae dŵr caled yn pasio ar hyd gronynnau negatif o fewn 
cynhwysydd, mae’r ionau positif  fel magnesiwm a calsiwm yn y dŵr
caled yn cael ei atynnu a’i dal yno, bydd ionau sodiwm yn cymryd eu lle 
a’r dŵr yn gadael y cynhwysydd yn feddal. 

Mantesieion ac Anfanteision dŵr caled 

Manteision 

1. Mae’n cryfhau dannedd

2. Mae’n lleihau risg o gael clefyd y galon

3. Barn rhai pobl yw bod dŵr caled yn blasu’n well.

Anfanteision 

1. Mae cen mewn tegellau yn llai effeithlon i ferwi dŵr ac felly yn
gwastraffu egni. Gall pibellau dŵr poeth flocio hefyd oherwydd cen.

2. Mae gwaredu cen yn gallu bod yn ddrud.

3. Mae angen mwy o sebon gyda dŵr caled.

4. Mae cyfnewidydd dŵr yn rhyddhau ionau sodiwm sy’n gallu bod yn
anaddas ar gyfer rhai defnyddiau.

5. Mae angen glanhau cyfnewidyddion ionau allan o ionau magnesiwm a
calsiwm ar ôl iddynt lenwi. Defnyddir sodiwm clorid (halen) i wneud
hyn.

Dŵr 

Dŵr caled i mewn 

Dŵr meddal allan
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2. Cyfnewidydd ionau

Pan mae dŵr caled yn pasio ar hyd gronynnau negatif o fewn 
cynhwysydd, mae’r ionau positif  fel magnesiwm a calsiwm yn y dŵr
caled yn cael ei atynnu a’i dal yno, bydd ionau sodiwm yn cymryd eu lle 
a’r dŵr yn gadael y cynhwysydd yn feddal. 

Mantesieion ac Anfanteision dŵr caled 

Manteision 

1. Mae’n cryfhau dannedd

2. Mae’n lleihau risg o gael clefyd y galon

3. Barn rhai pobl yw bod dŵr caled yn blasu’n well.

Anfanteision 

1. Mae cen mewn tegellau yn llai effeithlon i ferwi dŵr ac felly yn
gwastraffu egni. Gall pibellau dŵr poeth flocio hefyd oherwydd cen.

2. Mae gwaredu cen yn gallu bod yn ddrud.

3. Mae angen mwy o sebon gyda dŵr caled.

4. Mae cyfnewidydd dŵr yn rhyddhau ionau sodiwm sy’n gallu bod yn
anaddas ar gyfer rhai defnyddiau.

5. Mae angen glanhau cyfnewidyddion ionau allan o ionau magnesiwm a
calsiwm ar ôl iddynt lenwi. Defnyddir sodiwm clorid (halen) i wneud
hyn.

Dŵr 

Dŵr caled i mewn 

Dŵr meddal allan

Arbrofion i ddarganfod y maint o galedwch mewn dŵr.

Mae bwred yn gyfarpar sy’n mesur y cyfaint o hydoddiant sebon sydd ei 
angen. 

Mae’r cyfaint o ddŵr i’w brofi yn cael ei gadw yr un fath yn y fflasg gonigol. 

Mae hydoddiant sebon yn cael ei ychwanegu fesul 1 cm3 i’r dwr ac mae’r 
fflasg yn cael ei ysgwyd er mwyn seboni. 
Pan mae trochion sebon yn dechrau ffurfio mae’r sebon yn cael ei ychwanegu 
fesul 0.5 cm3. nes iddo aros yn barhaol. Gall y cyfaint o hydoddiant sebon ei 
fesur drwy ddefnyddio’r bwred. 

Mae dwr meddal yn ffurfio trochion sebon yn hawdd, felly dim ond ychydig o 
hydoddiant sebon sy’n cael ei ddefnyddio.

Mae’n anodd ffurfio trochion sebon mewn dwr caled, felly mae angen llawer 
o’r hydoddiant sebon.

Arbrawf i ddarganfod os yw dŵr yn galed dros dro neu’n barhaol. 

Os yw dau sampl o ddŵr i’w weld yn galed o’r arbrawf uchod, gall sampl o’r 
ddau ddŵr ei ferwi. 

Fe all yr un arbrawf gymryd lle eto wedyn 

Os yw’n ffurfio trochion yn anodd eto mae’r dwr yn barhaol galed. 

Dŵr 

Bwred – wedi ei 
lenwi gyda 
hydoddiant sebon

Flasg gonigol gyda 
cyfaint pendant o ddŵr e.e.
dwr caled
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Cromlinau Hydoddedd

Mae solidau hydawdd yn hydoddi’n haws ar dymheredd uwch

Mae gan pob solid wahanol gyfradd hydoddi. Mae’r diagram islaw yn dangos 
fod potasiwm nitrad yn hydoddi yn fwy parod na copr sylffad ar unrhyw 
dymheredd uwch na 0ºC.  

e.e.
Y maint o copr sylffad sy’n hydoddi ar 40ºC yw 24 g mewn 100 cm3 o ddwr.

Y maint o potasiwm nitrad sy’n hydoddi ar 40ºC yw 60 g mewn 100 cm3 o ddwr.

Sylwer mai y mesuriad safonol o ddwr sy’n cael ei ddefnyddio yw 100 cm3

neu 100 g. 

Mae’r graff yma yn dangos y maint mwyaf o solid wneith hydoddi ar unrhyw 
dymheredd 

Hydoddiant dirlawn yw’r uchafswm o solid wneith hydoddi mewn dwr ar 
dymheredd penodol 

Y cyfaint o gopr sylffad sy’n hydoddi ar 60ºC yw 107 g mewn 100 cm3 ddwr.

Os yw hydoddiant dirlawn o gopr sylffad ar 60 ºC  yn oeri lawr i 40 ºC ni fydd 
cymaint o’r solid yn gallu hydoddi yn y dwr.

Mae’n bosibl gweithio allan faint yn llai sy’n hydoddi drwy dynnu :

107 g – 60 g = 47 g or solid fuasai’n ymddangos ar waelod y bicer. 

Dwr 
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Cromlinau Hydoddedd

Mae solidau hydawdd yn hydoddi’n haws ar dymheredd uwch
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neu 100 g. 

Mae’r graff yma yn dangos y maint mwyaf o solid wneith hydoddi ar unrhyw 
dymheredd 

Hydoddiant dirlawn yw’r uchafswm o solid wneith hydoddi mewn dwr ar 
dymheredd penodol 
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Os yw hydoddiant dirlawn o gopr sylffad ar 60 ºC  yn oeri lawr i 40 ºC ni fydd 
cymaint o’r solid yn gallu hydoddi yn y dwr.

Mae’n bosibl gweithio allan faint yn llai sy’n hydoddi drwy dynnu :
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Dwr 

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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