
Gwybodaeth i Athrawon 2. A fydd hyn yn gweithio?

Defnyddir platfformau arnofiol eisoes ar gyfer cymwysiadau eraill fel y diwydiant olew a nwy.  
Mae ffermydd gwynt arnofiol ar raddfa fach wedi'u harddangos oddi ar arfordiroedd yr Alban 
a Phortiwgal.

3. All fy nisgyblion yn gallu gweithio yn y diwydiant hwn pan fyddant yn hŷn?

Yn sicr! Mae angen ystod eang o yrfaoedd ar wahanol lefelau i adeiladu, gweithredu a 
chynnal y platfformau. Mae creu swyddi mewn ardaloedd arfordirol yn rhan bwysig o'r 
prosiect hwn. 

Mae gyrfaoedd yn cynnwys gwahanol fathau o Beirianwyr, crefftau Ffabrigo ac Adeiladu, 
Gweithrediadau Morol, Ecolegwyr, yn ogystal â'r rolau a geir mewn sawl sector fel cyllid, 
rheoli prosiectau a gweinyddu.

4. Pa mor fawr ydyn nhw?

Mae tyrbinau mwy yn fwy effeithlon.  Ar 15MW, y rhain fydd rhai o'r tyrbinau gwynt mwyaf 
pwerus yn y byd ac maent yn sefyll 260m o lefel y dŵr i bwynt uchaf y tyrbin.

5. Beth am fywyd gwyllt?

Lleolir tyrbinau i ffwrdd o lwybrau a ddefnyddir yn rheolaidd gan adar.  Nid oes unrhyw 
rannau symudol o dan y dŵr a allai aflonyddu ar famaliaid morol â’u symudiad neu sŵn. Bydd 
yr angorau ar wely'r môr yn darparu cynefin i fywyd môr sy'n chwilio am orchudd ar lawr y 
môr..

6. Ble allwn ni ddarganfod mwy?

    •   https://www.bluegemwind.com/ 
    •   Nodiadau ar gyfer Taflenni Gweithgaredd
    •   Fideo Y Wylan a’r Storm (The Seagull and the Storm)

Adeiladu model LLIF  
Mae'r gweithgaredd hwn yn addas iawn ar gyfer ymchwiliad dan arweiniad disgyblion gyda 
grŵp bach o ddisgyblion yn gweithio gyda'i gilydd.  Gall y plant weithio heb oruchwyliaeth 
uniongyrchol. Mae poteli diod 500ml o faint da, ond mae pecynnau tetra yn gweithio'n dda 
hefyd.  Mae marblis yn gwneud dewis arall gwych i raean ar gyfer y balast, gall disgyblion eu 
cyfrif yn lle pwyso os yw hynny'n fwy addas iddyn nhw.  Mae'r platfformau go iawn yn 
defnyddio dŵr y môr fel balast, felly gallai disgyblion geisio llenwi'r cynwysyddion â dŵr yn 
rhannol i weld pa wahaniaeth y mae'n ei wneud.

Rydym wedi creu cyfres o adnoddau i helpu'ch disgyblion ddarganfod mwy am Wynt 
Arnofiol.  Mae'r adnoddau hyn yn cefnogi'r Cwricwlwm Newydd i Gymru. Gobeithiwn y 
byddant yn eu swyno gyda diddordeb mewn ynni adnewyddadwy a gyrfaoedd mewn 
Gwyddoniaeth Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).  

Gwyliwch ein fideo ar gyfer
dysgwyr ifanc “The Seagull and
the Storm” i’r grŵp ddechrau arni..

 https://www.bluegemwind.com/education/   

Disgwylir i wynt arnofiol ddod yn dechnoleg allweddol wrth gyrraedd Sero-net gyda dros 
80% o adnodd gwynt y byd mewn dŵr yn ddyfnach na 60 metr.  Mae astudiaethau 
annibynnol wedi awgrymu y gallai fod cymaint â 50GW o gapasiti trydan ar gael yn nyfroedd 
Môr Celtaidd y DU ac Iwerddon.  Bydd gwynt arnofiol hefyd yn darparu cyfleoedd cadwyn 
gyflenwi carbon isel newydd, yn cefnogi cymunedau arfordirol ac yn creu buddion tymor hir 
i'r rhanbarth.

Cwestiynau Cyffredin i Athrawon
1. Onid yw tyrbinau gwynt ar y môr eisoes yn rhywbeth?
  

Sicrheir tyrbinau gwynt confensiynol oddi ar y môr i wely'r môr.  Mae hyn yn cyfyngu dyfnder 
y dŵr y gellir eu rhoi ynddo, ac mae'r mwyafrif o ffermydd gwynt i'w cael mewn dŵr 
cymharol fas.

Gellir angori llwyfannau arnofiol mewn dŵr dyfnach sy'n agor byd newydd o gyfleoedd gan 
gynnwys y Môr Celtaidd oddi ar arfordir Cernyw, Cymru ac Iwerddon.

Ystyriaethau ar gyfer eich Asesiad Risg

    •   Risg isel iawn gan dybio mesurau priodol.
    •   Llithro ar lawr gwlyb: Mae’r gweithgaredd yn addas iawn ar gyfer dysgu yn yr awyr     
         agored ar wyneb lle nad yw arllwysiad bach o ddŵr yn achosi problem.
    •   Siswrn: Mae dosbarthwr ar gyfer tâp yn haws ac yn fwy diogel i'r disgyblion ei   
         ddefnyddio.
    •   Cynhwysyddion: Sicrhewch nad oes ganddynt ymylon miniog.

Meddwl fel Gwyddonydd
Ni fwriedir i'ch disgyblion geisio atgynhyrchu ei arbrawf, ond efallai yr hoffech ddangos hyn a 
wnânt.  

Pwyntiau allweddol yw: 
  
    •   Y dull “Cynllunio, gwneud, adolygu”.
    •   Beth sy'n ffurfio prawf teg.
    •   Gwahanol fathau o newidynnau.

Meddwl fel Peiriannydd
Mae peirianwyr yn cynllunio’r adeiladu a gweithrediad peiriannau.  Yn yr oes ddigidol mae 
hyn yn ymestyn i gyfrifiaduron, ffonau smart yn ogystal â'r cymwysiadau a'r rhwydweithiau 
sy'n eu gwneud yn ddefnyddiol. Mae angen i Roisin wybod llawer mwy cyn iddi benderfynu a 
ddylent baentio'r platfform tyrbin.

    •   Beth yw cost y gwahanol opsiynau?
    •   Pa mor aml y bydd angen ei ail-baentio?
    •   Ydy'r paent yn niweidio bywyd gwyllt?  
    •   A fydd gwymon yn tyfu ar y paent ac os oes, a oes ots?

CAMAU

Mae nifer o gamau y mae angen i'r peirianwyr weithio drwyddynt i ddatblygu safle. Mae hon 
yn rhestr wedi’i symleiddio.  Rhaid i rai camau ddigwydd cyn y gall y prosiect cyfan symud 
ymlaen, tra gellir gweithio ar eraill ar yr un pryd. Er enghraifft, ni ellir atodi'r tyrbin gwynt cyn 
i'r platfform gael ei gwblhau.
 
    •   Rhestr fer safleoedd
    •   Arolygon bywyd gwyllt
    •   Dewis safle
    •   Cael caniatâd i ddefnyddio'r safle
    •   Dewis dyluniad ar gyfer y platfform
    •   Dewiswch y model tyrbin
    •   Adeiladu’r Platfform
    •   Atodi’r tyrbin gwynt i'r platfform
    •   Sefydlogi’r angorau i wely'r môr
    •   Gosod cebl trydan
    •   Tynnu i’r safle
    •   Cysylltu cadwyni’r angor

SefydlogArnofiol 
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