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Mesur cyfradd adwaith
Ystyr cyfradd adwaith yw faint o gynnyrch (yn ôl màs neu gyfaint fel 
rheol) sy’n cael ei gynhyrchu mewn cyfnod penodol (eiliad fel rheol). Mae 
graff o swm o gynnyrch yn erbyn amser yn ein galluogi i bennu cyfradd 
adwaith – mae graddiant y graff yn dweud wrthyn ni faint o gynnyrch 
sy’n cael ei gynhyrchu ym mhob uned amser. Mae tair ffordd syml o fesur 
cyfraddau adweithiau mewn labordy ysgol.

Mesur cyfaint y nwy sy’n cael ei gynhyrchu
Gallwn ni wneud hyn drwy ddadleoli dŵr o diwb graddedig neu drwy 
ddefnyddio chwistrell nwy i gasglu’r nwy yn uniongyrchol. Bydd cyfaint 
y nwy sy’n cael ei gynhyrchu yn cynyddu gydag amser, hyd at y cyfaint 
mwyaf.
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Ffigur 5.1 Dull o ddal nwy sy’n cael ei gynhyrchu, a darganfod cyfradd 
adwaith gan ddefnyddio graddiant graff cyfaint–amser.

Mesur faint o olau sy’n mynd drwy’r adwaith 
Mae rhai adweithiau yn cynhyrchu gwaddod solet. Os caiff golau ei 
ddisgleirio drwy’r adwaith, bydd arddwysedd y golau yn gostwng wrth i 
fwy o waddod ffurfio. Gallwn ni ddefnyddio synhwyrydd golau i fesur hyn.
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Ffigur 5.2 Mesur arddwysedd 
golau sy’n mynd drwy 
gynhwysydd adwaith, a 
darganfod cyfradd adwaith 
gan ddefnyddio graddiant graff 
arddwysedd–amser.

5 Cyfradd newid cemegol
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Mesur y newid mewn màs
Gallwn ni ddefnyddio clorian electronig i fesur cyfanswm màs adwaith. 
Os yw un o gynhyrchion yr adwaith yn nwy, bydd cyfanswm y màs yn 
lleihau gydag amser wrth i’r nwy ddianc.

Gwlân gwydr i osgoi
colli asid drwy dasgu

Fflasg yn cynnwys asid
hydroclorig a chalsiwm
carbonad
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g
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Amser (s)

Mesurwch y graddiant
drwy luniadu tangiad
ar y rhan fwyaf serth

Ffigur 5.3 Mesur màs adwaith, a darganfod cyfradd adwaith gan 
ddefnyddio graddiant graff màs–amser.

ADOLYGU

Cyngor

Mae cwestiynau ynghylch 
cyfradd adwaith yn aml yn 
cynnwys plotio / braslunio 
a dadansoddi graffiau. 
Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn darllen echelinau’r 
graff yn ofalus – gwiriwch 
yr unedau a’r raddfa. Os 
oes angen i chi roi gwerth 
o’r graff yn yr arholiad, 
defnyddiwch bren mesur a 
phensil miniog i ddarllen 
gwerthoedd o’r echelinau.

Profi eich hun
1  Mae myfyriwr yn astudio cyfradd yr adwaith rhwng asid hydroclorig a sglodion marmor. Mae’n 

ychwanegu gormodedd o asid at symiau gwahanol o sglodion marmor ac yn cofnodi cyfaint y nwy sy’n 
cael ei gynhyrchu bob munud. Mae’r canlyniadau i’w gweld ar y graff.
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Ffigur 5.4

a) Defnyddiwch y graff i ateb y cwestiynau canlynol.
i) Rhowch gyfaint y nwy sy’n cael ei gynhyrchu ar ôl 1 munud yn Arbrawf 2.
ii) Rhowch yr amser mae'n cymryd i’r adwaith ddod i ben yn Arbrawf 1.

b) Mae Arbrawf 1 yn defnyddio 0.2 g o sglodion marmor. Nodwch fàs y sglodion marmor sydd wedi’i
ddefnyddio yn Arbrawf 2.

c) Mae’r adwaith yn Arbrawf 2 yn gyflymach nag yn Arbrawf 1. Esboniwch sut mae’r graff yn dangos
hyn.

2  Mae’r graff yn dangos cyfaint y carbon deuocsid sy’n cael ei gynhyrchu ar ôl ychwanegu gormodedd o 
galchfaen at 100 cm3 o asid hydroclorig ar dymheredd ystafell.
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Esbonio cyfradd adwaith
Mae adwaith cemegol yn digwydd wrth i’r gronynnau sy’n adweithio wrthdaro 
â’i gilydd. Dydy pob gwrthdrawiad ddim yn arwain at adwaith cemegol; mae 
angen i’r gwrthdrawiad fod â digon o egni i dorri bondiau yn y moleciwlau sy’n 
adweithio. Mae Ffigur 5.6 yn defnyddio melyn a choch i ddangos gronynnau 
dau nwy gwahanol sy’n adweithio. Mae’r gronynnau i gyd yn symud ar fuanedd 
uchel ac i gyfeiriadau ar hap. Pan fydd un o’r gronynnau coch yn gwrthdaro 
ag un o’r gronynnau melyn â digon o egni, bydd adwaith yn digwydd. 
Mae nifer y gwrthdrawiadau llwyddiannus yn ganran bach o gyfanswm y 
gwrthdrawiadau sy’n digwydd mewn unrhyw gyfnod penodol. Yr enw ar nifer 
y gwrthdrawiadau llwyddiannus yr eiliad yw’r amlder gwrthdrawiadau. Yr 
uchaf yw’r amlder gwrthdrawiadau, yr uchaf yw cyfradd yr adwaith.

Ffigur 5.6 Pan fydd gronynnau o nwyon sy’n adweithio yn gwrthdaro â 
digon o egni bydd adwaith cemegol yn digwydd.

Ffactorau sy’n effeithio ar gyfradd newid cemegol
Tymheredd yr adweithyddion
Mae tymheredd uwch yn golygu cyfradd adwaith uwch. Mae hyn oherwydd:
●● mae cynyddu tymheredd yr adweithyddion yn cynyddu buanedd 
cymedrig y gronynnau

●● mae gronynnau cyflymach yn golygu y bydd gan fwy o’r gwrthdrawiadau 
ddigon o egni i adwaith ddigwydd – mae’r amlder gwrthdrawiadau’n cynyddu

●● mae amlder gwrthdrawiadau uwch yn golygu cyfradd adwaith uwch. 

Crynodiad yr adweithyddion
Mae crynodiad uwch yn golygu cyfradd adwaith uwch. Mae hyn oherwydd:
●● mae cynyddu crynodiad yr adweithyddion yn cynyddu cyfanswm nifer 
y gronynnau sy’n adweithio yn yr un cyfaint

●● mae mwy o ronynnau ym mhob uned cyfaint yn golygu ei bod yn 
debygol y bydd mwy o wrthdrawiadau â digon o egni, ac felly bydd yr 
amlder gwrthdrawiadau’n cynyddu

●● mae amlder gwrthdrawiadau uwch yn golygu cyfradd adwaith uwch.

ADOLYGU

a)  Defnyddiwch y graff i ddarganfod:
i)  cyfaint y carbon deuocsid sy’n cael ei gynhyrchu ar ôl 20 eiliad
ii)  yr amser mae’n ei gymryd i’r adwaith ddod i ben.

b)  Ar y graff, lluniwch y gromlin y byddech chi’n ei disgwyl pe baech chi’n gwneud yr arbrawf eto gan 
ddefnyddio yn union yr un cyfaint a chrynodiad o asid ar dymheredd uwch, gyda’r calchfaen yn dal i 
fod mewn gormodedd.

Atebion ar dudalen 118
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Arwynebedd arwyneb yr adweithyddion
Mae arwynebedd arwyneb mwy yn golygu cyfradd adwaith uwch  
(Ffigur 5.7). Mae hyn oherwydd:
●● mae cynyddu’r arwynebedd arwyneb yn caniatáu i fwy o’r 
adweithyddion wrthdaro â’i gilydd â digon o egni

●● mae mwy o wrthdrawiadau yn achosi amlder gwrthdrawiadau uwch ac 
felly cyfradd adwaith uwch.

Defnyddio catalydd
Mae catalydd hefyd yn gallu cynyddu cyfradd adwaith.
●● Catalyddion yw sylweddau sy’n cynyddu cyfradd adwaith cemegol ond 
sydd ddim wedi newid yn gemegol erbyn diwedd yr adwaith.

●● Mae llawer o gatalyddion yn gweithio ar gyfer un adwaith penodol yn 
unig.

●● Mae angen defnyddio catalydd i wneud rhai adweithiau diwydiannol 
yn bosibl ar raddfa fawr.

●● Mae catalydd yn gweithio am ei fod yn rhoi ‘arwyneb’ lle gall y 
moleciwlau sy’n adweithio wrthdaro â’i gilydd.

●● Mae hyn yn golygu bod angen llai o egni ar wrthdrawiad er mwyn 
iddo fod yn llwyddiannus.

●● Bydd gan fwy o ronynnau y swm lleiaf o egni sydd ei angen, gan 
gynyddu yr amlder gwrthdrawiadau a chynyddu cyfradd yr adwaith.

Pwysigrwydd catalyddion
Caiff catalyddion eu defnyddio wrth gynhyrchu cemegion swmp, 
cemegion manwl ( fine), petrocemegion ac wrth brosesu bwyd: mae 
catalyddion yn cael eu defnyddio rywbryd ym mhrosesau cynhyrchu 90% 
o’r holl gynhyrchion cemegol sy’n cael eu gweithgynhyrchu’n fasnachol. 
Mae defnyddio catalyddion mewn prosesau cemegol yn bwysig iawn, 
ac nid dim ond oherwydd ffactorau economaidd. Mae catalyddion yn 
lleihau faint o egni sydd ei angen i gynhyrchu cynhyrchion cemegol. Yn 
ei dro mae hyn yn arbed cronfeydd tanwydd y byd ac yn lleihau effeithiau 
amgylcheddol llosgi tanwyddau ffosil, er enghraifft cynhesu byd-eang.

Ensymau
Mae ensymau yn gatalyddion biolegol sy’n catalyddu adweithiau cemegol 
sy’n digwydd o fewn celloedd byw. Heb yr ensymau byddai llawer o 
adweithiau biocemegol yn digwydd yn rhy araf. Mae ensymau yn cael eu 
defnyddio yn ystod treuliad i gyf lymu’r broses o dorri moleciwlau bwyd 
cadwyn hir; maen nhw’n cael eu defnyddio i reoli metaboledd ac i reoli 
prosesau celloedd ac ar gyfer homeostasis, ymhlith prosesau eraill. Caiff 
ensymau eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o brosesau masnachol 
hefyd. Un o’r prif brosesau yw mewn powdr golchi biolegol. Mae 
ensymau treulio (lipasau, proteasau a charbohydrasau) yn cael eu rhoi 
mewn glanedyddion i gatalyddu torri i lawr staeniau y byddai’n anodd 
cael gwared arnyn nhw fel arall. Er enghraifft:
●● mae lipasau yn torri i lawr saim (lipidau)
●● mae proteasau yn torri i lawr staeniau glaswellt (proteinau).

Pe na bai ensymau’n cael eu defnyddio, byddai angen golchi’r dillad ar 
dymheredd uwch a byddai angen mwy o egni. Mae ensymau hefyd yn 
cael eu defnyddio yn y broses fragu, wrth gynhyrchu caws ac mewn 
llawer o brosesau eraill.

Gyda’r un nifer o ronynnau gwyrdd nawr
wedi’u torri’n llawer o ddarnau llai, does
fawr ddim gronynnau gwyrdd na all y
gronynnau coch eu cyrraedd.

Mae’r gronynnau coch
yn gallu taro’r haen
allanol o ronynnau
gwyrdd

... ond nid y rhai yng
nghanol y lwmp

Ffigur 5.7 Mae powdr yn 
adweithio’n gynt na lympiau.
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Cyngor

Pan fydd angen i chi blotio graff mewn arholiad, fel rheol bydd 
angen i chi benderfynu ar raddfa addas ar gyfer pob echelin, plotio’r 
pwyntiau’n gywir a thynnu llinell ffit orau addas. Gwnewch yn siŵr bod 
gan eich echelinau raddfeydd llinol. Gwiriwch eich bod wedi plotio’r 
pwyntiau i gyd yn gywir. Cofiwch fod llinellau ffit orau yn gallu bod yn 
gromliniau yn ogystal â llinellau syth.

Profi eich hun
3 a)  Mae’n bosibl defnyddio llenwadau i lenwi tolciau yng nghyrff ceir. Mae’r rhain yn gweithio drwy 

gymysgu past ag ychydig o galedwr. Dydy’r past ddim yn caledu nes i’r caledwr gael ei ychwanegu. 
Mae’r caledwr yn gweithredu fel catalydd ar gyfer yr adwaith. Nodwch beth mae catalydd yn ei olygu.

b)  Mae myfyrwraig eisiau darganfod a yw swm y catalydd yn gwneud gwahaniaeth i gyfradd caledu’r 
past. Mae’n cymysgu swm sefydlog o bast â chyfeintiau gwahanol o gatalydd ac yn cofnodi yr 
amser mae’n ei gymryd i’r past galedu ar dymheredd ystafell, 20 °C. Mae’r canlyniadau i’w gweld 
yn y tabl.

Cyfaint y caledwr wedi’i ychwanegu at y 
past (cm3) Amser i’r past galedu (mun.)

0.5 15.0

1.0 7.5

1.5 5.0

2.0 3.5

2.5 2.0

3.0 2.0

i)  Ar bapur graff, lluniadwch graff o’r canlyniadau.
ii)  Gan ddefnyddio eich graff, disgrifiwch beth mae’r canlyniadau yn ei ddweud wrthych.
iii)  Nodwch beth y byddech chi’n disgwyl iddo ddigwydd i gyfradd yr adwaith pe bai’r arbrofion yn 

cael eu cynnal eto ar 50 °C.

Atebion ar dudalen 118

PROFI

Crynodeb
●● Cynllunio a chynnal arbrofion i astudio effaith 

unrhyw ffactor perthnasol ar gyfradd adwaith 
cemegol, gan ddefnyddio technoleg briodol, 
e.e. synhwyrydd golau a chofnodwr data i 
ddilyn gwaddodiad sylffwr yn ystod yr adwaith 
rhwng sodiwm thiosylffad ac asid hydroclorig.

●● Dadansoddi data sy’n cael eu casglu er mwyn 
dod i gasgliadau a gwerthuso’n feirniadol y dull 
o gasglu data, ansawdd y data ac i ba raddau 
mae’r data’n cefnogi’r casgliad.

●● Archwilio esboniad y ddamcaniaeth gronynnau 
o newidiadau cyfradd, sy’n deillio o newid 

crynodiad (gwasgedd), tymheredd a maint 
gronynnau, gan ddefnyddio amrywiaeth o 
ffynonellau gan gynnwys gwerslyfrau ac 
efelychiadau cyfrifiadurol.

●● Mae catalydd yn cynyddu cyfradd newid 
cemegol heb newid yn gemegol ei hun, ac 
mae’n golygu bod angen llai o egni er mwyn i 
wrthdrawiad fod yn llwyddiannus.

●● Mae pwysigrwydd economaidd ac 
amgylcheddol mawr i ddatblygu catalyddion 
newydd gwell, o ran cynyddu cynnyrch, arbed 
defnyddiau crai, lleihau costau egni, etc.
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Cwestiynau enghreifftiol
1  Mae’r graff yn dangos actifedd ensym ar wahanol dymereddau.
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Ffigur 5.8 
Defnyddiwch y graff i ateb rhannau (a)–(c).
a) Nodwch y tymheredd lle mae actifedd yr ensym ar ei uchaf. [1]
b) Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng actifedd yr ensym ar 10 °C ac ar 30 °C. [2]
c) Mae pepsin yn ensym sy’n dadelfennu proteinau yn y stumog. Mae ei actifedd optimwm ar pH 2.

Disgrifiwch sut mae’r briodwedd hon mewn pepsin yn wahanol i’r rhan fwyaf o ensymau. [2]
(O CBAC TGAU Cemeg Uned 1 Haen Sylfaenol, Deunyddiau Asesu Enghreifftiol, C6)

2  Roedd Trystan yn cynnal ymchwiliad i’r adwaith rhwng asid hydroclorig (HCl) gwanedig a rhuban 
magnesiwm. Adweithiodd y magnesiwm â phum crynodiad asid gwahanol a mesurodd gyfaint y nwy 
hydrogen oedd wedi’i gynhyrchu ar ôl 30 s gan ddefnyddio’r cyfarpar isod.

Ffigur 5.9
a) Enwch gyfarpar P. [1]
b) Mae canlyniadau Trystan i'w gweld isod.

Crynodiad yr HCl (môl/dm3) Cyfaint y nwy H2 gafodd ei gynhyrchu (cm3)

0.2   8

0.5 17

1.0 26

1.5 30

2.0 30

i) Nodwch pa gasgliad y gallwch chi ei ffurfio am effaith crynodiad yr asid ar gyfradd yr adwaith.
Defnyddiwch eich dealltwriaeth o ddamcaniaeth gronynnau i esbonio’r effaith hon. [3]

ii) Yn gyntaf, mesurodd Trystan gyfaint y nwy oedd wedi’i gasglu mewn 60 s. Esboniwch pam
newidiodd Trystan ei gynllun ar ôl gwneud y mesuriadau hyn. [2]

iii) Nodwch ddau ffactor heblaw crynodiad allai effeithio ar gyfradd yr adwaith rhwng asid
hydroclorig a magnesiwm. [2]

c) Mae calchfaen wedi’i wneud o galsiwm carbonad. Mae’n adweithio’n araf â glaw asid ac yn cael
ei erydu’n raddol. Cynlluniwch arbrawf yn seiliedig ar yr adwaith hwn i ganfod pa un o dri sampl
dŵr glaw yw’r mwyaf asidig. [3]

(O CBAC TGAU Cemeg Uned 1 Haen Sylfaenol, Deunyddiau Asesu Enghreifftiol, C10)

Asid hydroclorig gwanedig

P

Rhuban magnesiwm

➜
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