
• Mae dulliau cyfrifiadurol yn galluogi i
ni resymu a darogan yr hyn ag
arsylwir mewn arbrofion

• Wrth astudio YCS  rydym yn defnyddio 
Damcaniaeth Dwysedd 
Ffwythanolynion (DDF)7 i gyfrifo’r 
egnïon, ac o ganlyniad i hyn, 
priodweddau catalydd tun-β
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Sut mae creu tun- β?

Dulliau Cyfrifiadurol 

Pam Ddefnyddio Catalyddion? • Er bod tun-β yn gatalydd blaenllaw ar gyfer trawsnewid
biomas mewn i danwyddau adnewyddadwy mae
dulliau cyfoes o greu tun-β yn anaddas ar gyfer
diwydiant5,6

• Nid oes modd defnyddio tun-β fel catalydd ar raddfa
fasnachol, sy’n rhwystro ymdrechion o leihau niferoedd
CO2 yn yr amgylchedd

• Mae datblygu dulliau sy’n creu tun-β mewn ffordd sy’n
addas ar gyfer diwydiant yn holl bwysig felly

• Mae ymgorfforiad cyflwr solid (YCS)5,6 yn ddull newydd
o greu tun-β sy’n addas ar gyfer defnydd masnachol

• Serch hynny prin yw’r ddealltwriaeth o sut mae YCS yn
gweithio

• Mae astudiaeth sy’n ehangu ein dealltwriaeth o
fecanwaith YCS felly yn holl bwysig

Beth yw catalydd?
Catalydd yw sylwedd sydd 
medru cynyddu cyfradd 
adwaith cemegol drwy 
leihau’r egni sydd angen ar 
yr adwaith i ddigwydd

Beth yw tun-β?
Sëolit yw tun-β sy’n cael ei 
greu pan mae atom o dun (Sn)  
yn cael ei ymgorffori mewn i 
fframwaith sëolit o’r fath β, 
sy’n cynnwys elfennau ocsigen 
a silicon

Cyfeirnodau

Sgematig o broses YCS sy’n creu catalydd tun-β

• Newid Hinsawdd yw’r her fwyaf rydym ni yn eu
hwynebu fel cymdeithas

• Mae llosgi tanwyddau ffosil yn rhyddhau CO2
sy’n achosi tymheredd y byd i gynyddu

• Mae’n hanfodol i ddatblygu tanwyddau a
deunyddiau adnewyddadwy sy’n lleihau nifer y
CO2 sy’n cael eu rhyddhau

• Ffynhonnell gynaliadwy o egni a thanwyddau
yw biomas, sef deunyddiau sy’n deillio o natur
megis planhigion

• Mae tua 17bn tunellau o fiomas yn cael eu
cynhyrchu bob flwyddyn1

• Dim ond 3-4% sy’n cael ei ddefnyddio fel bwyd,
felly mae’r gweddill yn wastraff ac yn
ffynhonnell barod o egni1

• Mae datblygu technoleg sy’n medru
trawsnewid biomas mewn i danwyddau a
deunyddiau yn holl bwysig

• Mae catalyddion yn arwain y blaen fel
deunyddiau sydd medru trawsnewid biomas2,3,4

Trwy ddadansoddi data  arbrofol a 
chyfrifiadurol mae modd diddwytho 
camau ym mecanwaith YCS
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Gwelwn fod tun(II) asetad yn newid cyd-
drefniant wrth fondio gyda β a. Hefyd 
gwelwn fod asid asetig yn ffurfio b. O hyn
gallwn ddechrau llunio mecanwaith YCS c

Rydym hefyd yn tybio bod rhwydwaith o  
fondiau hydrogen drwy foleciwlau dŵr 
(neu fel arall) ym medru lleihau’r egni ar 
gyfer y cam ocsidiad yn YCS ch
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Trwy gyfuno ein canfodiadau, 
rydym yn argymell tri phrif gam 
ym mecanwaith YCS d


