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Pam De Cymru
Drwy gydol y Chwyldro Diwydiannol, roedd 
Cymru wedi pweru’r byd gyda glo a gloddiwyd 
o’r cymoedd ac a gludwyd mewn llongau trwy 
borthladdoedd Caerdydd a’r Barri. Ond bellach, 
mae’r byd yn chwilio am ffynonellau newydd, 
glanach o bŵer a gall Cymru arwain y ffordd 
yn y chwyldro diwydiannol newydd hwn. I ateb 
yr her hon, mae diwydiant, cwmnïau pŵer, 
academyddion a’r llywodraeth yn cydweithio yn 
rhan o Glwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC), 
gan sbarduno mewnfuddsoddiad i greu a 
diogelu swyddi yn rhan o economi carbon isel 
newydd. 

Ar hyn o bryd, De Cymru yw’r allyrrwr carbon 
deuocsid ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig yn sgil 
diwydiant a chynhyrchu ynni, gan gynhyrchu 
dros 16m o dunelli o CO2e y flwyddyn. Mae’r 
gweithgareddau hyn yn rhan arwyddocaol o’n 
heconomi hefyd: 

• Mae 30% o bŵer trydanol y Deyrnas Unedig 
yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru 

• Mae porthladd Aberdaugleddau yn gallu 
trafod 30% o nwy hylifedig naturiol y 
Deyrnas Unedig

• Mae diwydiant a chynhyrchu pŵer yn cyflogi 
dros 100,000 o bobl yng Nghymru – mae 
hynny’n 7% o weithlu Cymru 

• Bydd ‘swyddi gwyrdd’ yn dod â chyfleoedd 
newydd a chyflogwyr newydd i’r Deyrnas 
Unedig – mae’r sgiliau a’r cyfleusterau sydd 
ar gael yn Ne Cymru yn golygu y gall yr 
ardal wireddu llawer o’r cyfleoedd hyn.

Cyflwyno prosiectau 
SWIC
Ffurfiwyd Clwstwr Diwydiannol De Cymru yn 
2019 i helpu i gynllunio a ffurfio llwybr tuag at 
sero net ar gyfer diwydiannau yn Ne Cymru. 
Mae dau brif brosiect o fewn SWIC – y Cynllun 
Clwstwr a’r Prosiect Cyflawni.  
• Mae’r Cynllun Clwstwr yn cynnwys 30 o 

bartneriaid sy’n archwilio ymarferoldeb 
cynigion datgarboneiddio a datblygu 
economi gylchol, adferol 

• Mae’r Prosiect Cyflawni yn cynnwys 17 o 
bartneriaid sy’n gweithio ar astudiaethau 
dichonoldeb ar gyfer prosiectau penodol a 
fydd yn lleihau allyriadau. 

Mae’r Prosiect Cyflawni wedi’i rannu’n nifer o 
becynnau gwaith, a ddyluniwyd i bennu’r llwybr 
tuag at 2030 yn well, ac yna y tu hwnt tuag at 
Sero Net erbyn 2050. Maen nhw’n mynd i’r 
afael â heriau technoleg, i ddeall pa ran y bydd 
y technolegau hyn yn ei chwarae wrth gyflawni 
Sero Net ar gyfer y rhanbarth.

“Mae ymagwedd clwstwr De Cymru 
yn unigryw gan ein bod yn gweithio ar 
y cyd i ddeall y weledigaeth a’r cyfle. O’r 
sefyllfa hon, byddwn yn fwy gwybodus 
i allu datblygu prosiectau hyd at y 
penderfyniad buddsoddi terfynol.”
Tata Steel

Dyfarnwyd cyllid ym 
mis Mawrth 2021 gan 
Her Datgarboneiddio 

Diwydiannol Ymchwil ac Arloesi yn y Deyrnas 
Unedig (UKRI), gydag Arian Cyfatebol gan 
bartneriaid diwydiannol

Os bydd pob un o’r 35 o Brosiectau 
Cyflawni unigol yn cael eu gweithredu’n 
llawn, byddai hyn yn gofyn am fuddsoddi 
dros £3.5bn yn Ne Cymru.

Cyfanswm Gwerth y Contract yw 
£37.6m – £20m o arian grant, £17m o 
arian cyfatebol gan bartneriaid 

Mae’r prosiect yn cynnwys astudiaethau 
dichonoldeb a dylunio peirianegol, 
a fydd yn llywio penderfyniadau 
buddsoddi ariannol – dylai’r prosiect 
cyntaf gael ei gwblhau ‘yn ymarferol’ yn 2025

£
Hyd y Prosiect Cyflawni yw 36 mis, gan 
orffen ym mis Chwefror 2024

Prosiect Cyflawni SWIC mewn rhifau

Sector Diwydiant 
De Cymru

Sector Cynhyrchu 
Ynni a Phŵer 

De Cymru
10m o dunelli  
o CO2 y flwyddyn

16 miliwn o dunelli  
o CO2 yn cael eu hallyrru bob blwyddyn

6m o dunelli 
o CO2 y flwyddyn
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I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Cyflawni SWIC, 
cysylltwch â : 
David Jukes (david.jukes@costain.com) neu  
Sarah Bowles (sarah.bowles@costain.com) 
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Partneriaid Cyflawni SWIC

Mae Costain wedi bod yn gweithredu ym maes peirianneg ac 
adeiladu am 150 mlynedd, gan gyflawni llawer o brosiectau 
peirianneg sifil llwyddiannus yng Nghymru. Gan ddwyn gallu 
a phrofiad ynghyd, rydym yn darparu datrysiadau cynaliadwy 
ac ymarferol i rai o’r heriau mwyaf cymhleth ar draws meysydd 
ynni, dŵr, trafnidiaeth ac amddiffyn. Yn 2020, penodwyd 
Costain yn Bartner Arweiniol ar gyfer Prosiect Cyflawni Clwstwr 
Diwydiannol De Cymru, gan ymgymryd â rôl allweddol wrth 
ddatblygu cynlluniau a fydd yn helpu i sefydlu’r clwstwr 
diwydiannol carbon sero net cyntaf yn y byd erbyn 2040.

        Rôl partner arweiniol

Er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau, rôl Costain yw gwneud 
cysylltiadau rhwng yr 17 o bartneriaid, gan amlygu cyfleoedd. 
Mae’r rhain yn cynnwys allyriadau a gipiwyd gan eraill i 
gynhyrchu tanwydd awyrennau cynaliadwy, neu flaenoriaethu 
buddsoddiadau seilwaith, fel morgludiant, a fyddai’n anhyfyw i 
un cwmni sy’n gweithio ar ei ben ei hun, ond a allai fod yn gost-
effeithiol os cânt eu defnyddio gan eraill hefyd.

Mae Costain hefyd yn ymgysylltu ag Ymchwil ac Arloesi y 
Deyrnas Unedig sy’n ariannu Prosiect Cyflawni SWIC, yn ogystal 
â gweinidogion y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, 
awdurdodau lleol, academyddion, rhanbarthau eraill a grwpiau 
proffesiynol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i ddinasyddion Cymru. 

Nid ar chwarae bach y mae 17 o gwmnïau mawr, bob un 
ohonynt â’u prosesau corfforaethol a’u hunaniaethau unigol, yn 
integreiddio a gweithio’n effeithiol, ond yn ein blwyddyn gyntaf, 
rydym wedi sefydlu ein prosesau cyfathrebu, penderfynu ac 
adrodd. Cyflawnwyd hyn ar yr un pryd â gweithio trwy’r pandemig 
COVID-19 a rheoli’r diddordeb cyhoeddus a ysgogwyd gan y 
gynhadledd newid hinsawdd COP26 yn Glasgow.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn gyntaf fu sefydlu’r Grŵp 
Arweinwyr y Dyfodol, sy’n cynnwys pobl ddawnus a enwebwyd 
gan y partneriaid. Mae’r Grŵp hwn yn dwyn uwch arweinwyr i 
gyfrif – wedi’r cyfan, nhw fydd yn gyfrifol am reoli canlyniadau 
penderfyniadau a wneir heddiw.
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Tata Steel yw’r gwneuthurwr dur mwyaf yn y Deyrnas Unedig. 
Mae’r prif waith gwneud dur ym Mhort Talbot yn Ne Cymru, sy’n 
cefnogi gweithrediadau gweithgynhyrchu a dosbarthu mewn 
safleoedd ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, yn ogystal 
â Norwy a Sweden. Mae Tata Steel yn cyflogi mwy nag 8,000 
o bobl ac mae ganddo gapasiti dur crai blynyddol o 5 miliwn 
o dunelli. Mae’r cwmni’n cyflenwi cynhyrchion dur o ansawdd 
uchel i farchnadoedd sy’n gofyn llawer, gan gynnwys adeiladu a 
seilwaith, modurol, pecynnu a pheirianneg. Uchelgais Tata Steel 
yn y Deyrnas Unedig yw cynhyrchu dur sero net erbyn 2050 fan 
bellaf a bod wedi lleihau 30% o allyriadau CO2 erbyn 2030. 

          Ffactorau llwyddiant allweddol 
ar gyfer Tata Steel

Yr hyn sy’n allweddol i lwyddiant Prosiect Cyflawni SWIC ar gyfer 
Tata Steel yw datblygu seilwaith galluogi carbon isel allanol. Mae 
hyn y tu hwnt i arbenigedd craidd Tata Steel, felly mae’r prosiect 
hwn yn darparu cyfle cydweithredol, i rannu dysgu er mwyn deall 
beth y gellir ei gyflawni yn y rhanbarth.

Mae’r cyfleoedd yn cynnwys asedau a rennir a chydweddu â 
chynlluniau carbon isel eraill a allai leihau costau a helpu i ostwng 
allyriadau yn y rhanbarth yn gyflym.

Y technolegau allweddol i gefnogi’r uchelgeisiau yw dal carbon, 
hydrogen (newid tanwydd) a thrydaneiddio. Blwyddyn ar ôl 
i’r Prosiect Cyflawni ddechrau, mae dealltwriaeth well o rôl y 
dewisiadau technoleg, yr effeithiau a’r costau posibl.

Gyda’r wybodaeth hon, bydd Tata Steel mewn sefyllfa gryfach 
i ddarparu cynhyrchion dur carbon isel i gwsmeriaid er mwyn 
datgarboneiddio’r gadwyn gynhyrchion ac, yn y pen draw, 
adeiladu’r seilwaith carbon isel sy’n angenrheidiol i sbarduno’r 
newid carbon isel ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Mae gan RWE uchelgais clir – i fod yn garbon niwtral 
erbyn 2040. Mae’r cwmni’n arwain y ffordd yn fyd-eang 
ym maes ynni adnewyddadwy, yn arweinydd marchnad 
ym maes datblygu ynni gwynt ar y môr ac yn sbardunwr 
allweddol ar gyfer y trawsnewidiad ynni byd-eang. Yn ei 
dro, mae Penfro yn awyddus i barhau â’i thrawsnewidiad 
fel rhan o hwb datgarboneiddio ar ffurf Canolfan Sero 
Net Penfro, sy’n dwyn ynghyd holl feysydd arbenigedd 
datgarboneiddio’r cwmni. Wedi’i lleoli mewn un man, 
mae’n dangos ymrwymiad RWE i ddatgarboneiddio 
Cymru a’r Deyrnas Unedig.
Bydd Canolfan Sero Net Penfro yn datblygu a gweithredu 
tri chonglfaen penodol: 1) Datgarboneiddio Gorsaf Bŵer 
Penfro, gan gynnwys dal a chipio carbon ac astudiaethau 
dichonoldeb hydrogen cychwynnol; 2) Cynhyrchu hydrogen 
gwyrdd, gan gynnwys astudiaethau dichonoldeb ar gyfer 
electroleiddiwr ‘braenaru’ 100-300MW cychwynnol ar safle 
Penfro a hefyd edrych ar gyfleoedd ar raddfa GW yn y 
tymor hwy; 3) Datblygiad Ynni Gwynt ar y Môr Arnofiol yn y 
Môr Celtaidd.

Ac yntau’n aelod balch a chefnogol o Glwstwr Diwydiannol 
De Cymru (SWIC), mae’n gweithio gyda phartneriaid lleol 
ar ddatrysiadau i ddatblygu seilwaith hydrogen a chefnogi 
datgarboneiddio diwydiant yng Nghymru. Mae cam cyntaf 
y prosiectau hyn newydd gael ei gwblhau ac fe’i hariannwyd 
yn rhannol gan SWIC. Roedd yn cynnwys ymchwiliadau i 
ymarferoldeb gosod electroleiddiwr 100 megawat (MW) i 
gynhyrchu hydrogen gwyrdd o ynni adnewyddadwy lleol ac 
wedi’i gysylltu â’r grid. Gallai’r prosiect dyfu i sawl gigawat 
(GW) mewn graddfa, cael ei gysylltu â datblygiadau ynni 
gwynt ar y môr arnofiol yn y Môr Celtaidd, a dod yn un 
o’r gweithfeydd hydrogen gwyrdd mwyaf sy’n cael ei 
ddatblygu yn y Deyrnas Unedig.
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Mae LanzaTech yn gwmni ailgylchu carbon a thanwyddau cynaliadwy a ymunodd â SWIC ym 
mis Mehefin 2021. Mae’r cwmni’n gweithio ar y cyfleuster Alcohol-i-Jet cyntaf yn y Deyrnas 
Unedig ar raddfa fasnachol ym Mhort Talbot, a allai fod ar waith erbyn 2025. Bydd y gwaith 
yn cynhyrchu 100 miliwn o litrau o Danwydd Awyrennau Cynaliadwy (SAF) y flwyddyn, a fydd 
yn cael ei gyfuno â cherosen ffosil confensiynol i gynhyrchu tanwydd jet ar gyfer hedfanaeth 
fasnachol. Mae’r cymysgedd hwn wedi’i gymeradwyo’n llwyr i’w ddefnyddio mewn hedfanaeth 
fasnachol heddiw, a byddai’n ddigon i gyflenwi hyd at 1% o’r galw am danwydd jet yn y 
Deyrnas Unedig, gan sbarduno datgarboneiddio diwydiant hedfanaeth y Deyrnas Unedig. 
Amlinellir y broses gynhyrchu yn y graffig isod.

Gallai’r deunydd crai ethanol ar gyfer y gwaith Alcohol-i-Jet ddod o ffynonellau ethanol 
presennol wedi’u seilio ar wastraff neu gael ei gynhyrchu’n lleol o nwyon gwastraff diwydiannol 
gan ddefnyddio technoleg eplesu nwy LanzaTech. Bydd y dull hwn yn cynnig opsiwn 
datgarboneiddio arall i allyrwyr SWIC ochr yn ochr â datrysiadau dal a storio traddodiadol.

Yn ystod y flwyddyn ers ymuno â SWIC, mae LanzaTech wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth 
ddatblygu’r prosiect cyffrous hwn. Mae safle terfynol wedi cael ei ddewis, mae gwaith dylunio 
peirianegol y cyfleuster wedi dechrau, ac mae’r broses cynllunio a thrwyddedu yn mynd rhagddi.

Ffigur 1: Proses Alcohol-i-Jet LanzaJetTM

Mae bod yn aelod o SWIC wedi caniatáu i LanzaTech ymgysylltu’n gyflym â phartneriaid 
o’r un anian i gydweithio ar syniadau ar gyfer prosiectau i ddatgarboneiddio diwydiant 
presennol yn Ne Cymru yn sylweddol a sbarduno’r galw am brosiectau hydrogen gwyrdd.   

Er enghraifft, gall CO2 a hydrogen o gyfleusterau partneriaid SWIC yn awr ac yn y dyfodol 
gael eu defnyddio’n lleol mewn technoleg eplesu nwy LanzaTech i gynhyrchu ethanol ar 
gyfer creu Tanwydd Awyrennau Cynaliadwy yn y gwaith Alcohol-i-Jet uchod ym Mhort Talbot, 
neu gellir ei drosi’n ethanol CarbonSmart i wneud cynhyrchion mwy cynaliadwy ar gyfer 
defnyddwyr, fel plastigion, cynhyrchion glanhau a thecstilau.

Tarmac yw’r prif fusnes deunyddiau adeiladu cynaliadwy 
a datrysiadau adeiladu yn y Deyrnas Unedig. Mae ei 
gynhyrchion a’i ddatrysiadau arloesol nid yn unig yn 
darparu’n ddiogel y seilwaith sy’n angenrheidiol i dyfu 
economi’r Deyrnas Unedig heddiw, ond hefyd yn helpu 
i greu amgylchedd adeiledig mwy cynaliadwy ar gyfer 
dyfodol tymor hir y wlad.

Mae cynaliadwyedd yn ganolog i fusnes Tarmac ac wedi’i 
wreiddio’n ddwfn yn ei ddiwylliant, gydag ymrwymiadau a 
thargedau uchelgeisiol wedi’u seilio ar dair thema allweddol 
– pobl, y blaned, a datrysiadau.

Agorodd Waith Sment Aberddawan ym 1912 ac mae 
wedi’i leoli mewn ardal o ddaeareg galchfaen gyfoethog. 
Mae’r sment a gynhyrchir yn Aberddawan yn cael ei 
ddefnyddio’n rhanbarthol ac yn genedlaethol i wneud 
deunyddiau adeiladu hanfodol, fel concrit cymysgedd 
parod, a ddefnyddir i greu’r cartrefi, yr ysgolion, yr 
ysbytai, y gweithleoedd, y drafnidiaeth, y dŵr glân a’r ynni 
adnewyddadwy rydym ni i gyd yn dibynnu arnynt.

Yn rhan o ymrwymiadau cynaliadwyedd parhaus, mae 
Tarmac yn parhau i ymchwilio ac archwilio cyfleoedd pellach 
i leihau ynni a charbon.

Mae ymuno â SWIC yn rhoi’r cyfle i weithio ochr yn ochr 
ag arbenigwyr rhanbarthol i ychwanegu at ddatblygiadau 
presennol ac amlygu ffyrdd newydd o leihau ynni a charbon 
ymhellach. Mae SWIC hefyd yn caniatáu ar gyfer cydweithio 
â diwydiannau eraill yn Ne Cymru wrth gyflawni cynlluniau 
rhagweithiol i ddatgarboneiddio’r rhanbarth.
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Sefydlwyd Prifysgol De Cymru yn sgil cyfuno Prifysgol 
Morgannwg a Phrifysgol Cymru Casnewydd yn 2013. Bellach, 
mae gan y Brifysgol 23,000 o fyfyrwyr cyfredol ac mae ganddi 
ymrwymiad cryf i gynaliadwyedd a gwaith ymchwil sy’n arwain 
y ffordd yn fyd-eang trwy’r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd 
Cynaliadwy (SERC) – roedd SERC yn un o aelodau sefydlol SWIC.
Gan weithio gyda phartneriaid mewn diwydiant, mae rôl Prifysgol 
De Cymru ym Mhrosiect Cyflawni SWIC yn ymdrin â thri maes 
allweddol:

• Amlygu’r gofynion Ymchwil a Datblygu a fydd yn cefnogi 
prosiectau datgarboneiddio a chyflawni gweithrediad sero 
net, gan gysylltu diwydiant â grwpiau ymchwil arbenigol 
rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys y 
Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Datgarboneiddio Diwydiannol 
(IDRIC) genedlaethol.

• Amlygu’r sgiliau a’r hyfforddiant a fydd yn ofynnol yn y dyfodol 
i gyflawni datgarboneiddio. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant 
israddedig ac ôl-raddedig (gan weithio gyda phartneriaid 
mewn Prifysgolion rhanbarthol), prentisiaethau (gyda cholegau 
Addysg Bellach rhanbarthol), yn ogystal ag uwchsgilio/
hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus a thîm Sgiliau, 
Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru.

• Rhannu gwybodaeth – mae Prifysgol De Cymru yn 
cyfrannu’n weithredol at weithgorau arbenigol a Chynghorau 
Ymgynghorol y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, yn 
ogystal â rhoi cyngor i awdurdodau lleol yn y SWIC.

Trwy gydlynu ymgysylltiad rhanbarthol ag IDRIC, mae deg prosiect 
ymchwil newydd wedi cael eu cychwyn sy’n uniongyrchol berthnasol 
i’r anghenion ymchwil a datblygu a amlygwyd gan SWIC. Mae’r 
rhain yn ymdrin ag ystod o ddatblygiadau technegol manwl sydd i 
gyd yn cefnogi datgarboneiddio diwydiannol yn Ne Cymru.
Dan arweiniad SWIC, mae Prifysgol De Cymru bellach wedi creu 
Hwb Trawsnewid Diwydiannol o Garbon De Cymru (SWITCH) 
– bydd hyn yn helpu i gydlynu prosiectau ymchwil a datblygu 
mawr fel FLEXIS, RICE, SPECIFIC a SUSTAIN, yn ogystal â 
rhaglenni ymchwil a datblygu yn y dyfodol. Mae SWITCH yn 
cynnwys prifysgolion Abertawe, Caerdydd a De Cymru, gyda 
chymorth ychwanegol gan sefydliadau ymchwil cenedlaethol 
a rhyngwladol, sydd oll yn cael eu harwain gan anghenion 
diwydiant. Mae SWITCH wedi sicrhau £20m o gyllid newydd i 
greu cyfleuster ymchwil a datblygu newydd yng Nglannau Harbwr 
Port Talbot – bydd hyn yn cynnal gwaith ymchwil arbrofol ynglŷn â 
datgarboneiddio wedi’i seilio ar ddiwydiant.

Adeiladwyd Gorsaf Bŵer Aber-wysg yn y 1950au hwyr ac mae 
wedi bod o fudd i Gasnewydd a’i chymunedau yn economaidd 
ac o ran cyflogaeth ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, nid yw 
gorsafoedd pŵer glo yn bodloni anghenion cymdeithas mwyach 
ac mae Simec Atlantis Energy, sef datblygwr, perchennog a 
gweithredwr Aber-wysg, yn cynllunio trawsnewidiad arloesol ar 
gyfer y gwaith a fydd y cyntaf o’i fath yn y byd.

Nod prosiect trawsnewid Aber-wysg yw trosi gorsaf bŵer glo i 
gynhyrchu trydan mewn ffordd economaidd hyfyw a chynaliadwy 
trwy hylosgi pelenni tanwydd sy’n deillio o wastraff, wedi’u 
gweithgynhyrchu yn ôl manyleb lem, a brynir fel tanwydd. Mae’r 
pelenni tanwydd hyn yn disodli’r angen am brif danwyddau ffosil 
a biomas crai i ddarparu trydan llwyth sylfaenol ar y ffordd tuag 
at ddatgarboneiddio.

Gall Aber-wysg weithredu fel glasbrint i wella perfformiad 
amgylcheddol a defnyddio seilwaith presennol gorsafoedd 
pŵer glo yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop i ddarparu trydan ar y 
llwybr tuag at ddatgarboneiddio. Un o’i uchelgeisiau yw dod 
yn gyfleuster allyrru carbon negyddol net mwyaf Cymru gan 
ddefnyddio Dal a Chipio Carbon a Dal a Defnyddio Carbon 
ynghyd â phrosiect trawsnewid Aber-wysg.

Nod Parc Ynni Cynaliadwy Aber-wysg yw galluogi technolegau 
datgarboneiddio newydd arloesol i gael eu datblygu, ochr yn 
ochr â datblygiad parhaus Prosiect Trawsnewid Aber-wysg. 
Bydd y Parc Ynni Cynaliadwy yn creu swyddi, ac yn dod â 
buddsoddiad i’r economi leol a thu hwnt.

Mae Simec Atlantis Energy yn ymchwilio i ddatrysiadau Dal 
a Chipio Carbon a Dal a Defnyddio Carbon ar gyfer Prosiect 
Trawsnewid Aber-wysg ac yn ystyried amryw dechnolegau 
datgarboneiddio, gan gynnwys: cynhyrchu algaidd newydd gyda 
Remediiate, proses newydd a allai, yn ogystal â dal yr allyriadau, 
gynhyrchu sgil-gynhyrchion gwerth uchel fel pigmentau, 
maethynnau ac atchwanegiadau, yn ogystal â thechnoleg fwy 
confensiynol seiliedig ar aminau.

Ymgysylltu â phartneriaid SWIC 
i ddod yn safle angori ar gyfer 
cynhyrchwyr CO2 llai, trwy 
sicrhau’r achos busnes ar gyfer 
seilwaith CO2 yn yr ardal.
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Mae Wales & West Utilities (WWU) yn gofalu am y pibellau sy’n cludo nwy i wresogi cartrefi a 
phweru busnesau a diwydiant trwm ledled Cymru a De-orllewin Lloegr. O Wrecsam i Redruth, 
mae 7.5m o bobl yn dibynnu ar WWU i sicrhau bod nwy yn llifo’n ddiogel. Yn ogystal â chartrefi 
a busnesau, mae 48 o orsafoedd pŵer hyblyg sydd wedi’u cysylltu â’r rhwydwaith yn cefnogi 
ynni adnewyddadwy, gan gadw’r goleuadau ymlaen pan nad yw’r gwynt yn chwythu ac nid yw’r 
haul yn tywynnu.
Rhwng 2021 a 2026, mae WWU yn buddsoddi £400m yn y rhwydwaith i sicrhau ei fod yn barod i 
gludo nwyon gwyrdd fel hydrogen a biomethan.

Gan weithio gyda SWIC a rhanddeiliaid eraill diwydiant, gan gynnwys llywodraeth leol, 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gall WWU helpu i ddangos y rôl y gall 
hydrogen ei chwarae wrth ddatgarboneiddio systemau gwresogi cartrefi a diwydiant trwm.

Mae WWU a SWIC yn:

• Asesu potensial mathau eraill o ddosbarthu a storio hydrogen, fel Cludwyr Hydrogen 
Organig Hylifol (LOHC) ac Amonia i helpu i gefnogi’r newid o nwy naturiol i hydrogen 

• Amlygu a gwerthuso senarios cyflenwad a galw ar gyfer hydrogen yn Ne Cymru, a’r seilwaith 
piblinell sy’n angenrheidiol i gludo fectorau ynni nwy (nwy naturiol, biomethan, hydrogen a 
chymysgeddau hydrogen)

• Asesu’r galw yn y dyfodol yn achos hydrogen 100%, a’r gofynion storio yn y dyfodol (gan 
gynnwys storio yn y biblinell, mewn tanc, ac mewn ceudwll halen)

Yn y flwyddyn gyntaf, mae WWU wedi archwilio’r galw am hydrogen ar draws De Cymru, gan 
ystyried amrywiaeth o ddefnyddiau yn y dyfodol a beth mae hyn yn ei olygu i’r rhwydwaith. 
Mae hyn, yn ei dro, wedi galluogi archwilio nifer o lwybrau posibl i ddechrau cysylltu’r 
cyflenwad hydrogen â’r galw diwydiannol, gan amlygu cyfleoedd edifeirwch isel fel addasu’r 
seilwaith presennol at ddibenion gwahanol. Bydd y pwyslais nesaf ar y cyfle i adeiladu 
seilwaith hydrogen newydd i drosi cartrefi i hydrogen ar gyfer gwresogi pan fydd asgwrn cefn 
hydrogen sy’n cyflenwi diwydiant trwm wedi cael ei sefydlu.

Ymunodd Shell UK â Phrosiect Cyflawni SWIC yn 2021. Trwy 
fusnesau Dal a Chipio Carbon a Datrysiadau Adnewyddadwy ac 
Ynni Shell UK, maen nhw’n gwerthuso dwy ffrwd waith wahanol: 
• Darparu datrysiadau dal, cludo a storio carbon

• Cynhyrchu, cyflenwi a marchnata hydrogen glas

CCUS (Dal, Defnyddio a Storio Carbon) – Mae SWIC wedi 
darparu llwyfan rhagorol ar gyfer integreiddio â busnesau 
gweithgynhyrchu a diwydiannol helaeth ac amrywiol De Cymru a, 
thrwy’r cydweithrediad hwn, mae Shell wedi amlygu sawl opsiwn 
sydd wrthi’n cael eu dadansoddi ymhellach. Mae rhanbarth SWIC yn 
cynnwys sawl lleoliad posibl ar gyfer allforio CO2; mae’r rhain wedi’u 
lleoli’n strategol a gellid eu hymestyn os bydd allyrwyr CO2 lleol 
eraill yn ceisio datgarboneiddio eu gweithrediadau. Bellach, mae 
angen gwneud rhagor o waith i fireinio’r manylion hyn, gan gynnwys 
dadansoddi:

• Agweddau technegol ar ddynesiad/symudiadau llongau

• Lleoliad ar gyfer llwytho a dadlwytho o lanfa

• Gosodiad y seilwaith allforio o fewn y cyfleuster porthladd

• Mynediad i’r porthladd/arhosiad yn y porthladd

• Rheoli risg a gofynion CAPEX/OPEX.

Pan fydd wedi’i gwblhau, disgwylir i’r dull allforio CO2 a morgludiant 
integredig hwn, a ddatblygwyd o amgylch anghenion De Cymru, 
ysgogi twf economaidd trwy farchnad forgludiant safonedig a 
chystadleuol.

Hydrogen – Gan ychwanegu at gysyniadau gwacáu CO2, mae 
De Cymru, ac yn enwedig Aberdaugleddau, yn gweddu’n dda i 
gysyniad LNG-H2-CO2. Mae’r cysyniad yn lleoli cyfleuster cynhyrchu 
hydrogen glas effeithlon, wrth raddfa, nesaf at y cyfleuster trafod 
ynni morol mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn Aberdaugleddau.

Gellid manteisio’n economaidd ar yr hydrogen a gynhyrchir mewn 
sawl ffordd, gan gynnwys ystod o gwsmeriaid diwydiannol a/
neu allforio trwy’r seilwaith nwy presennol a weithredir gan y Grid 
Cenedlaethol a Wales & West Utilities. Bydd yr opsiynau hyn yn 
cael eu gwerthuso mewn cyfres o achosion busnes, gan ganiatáu ar 
gyfer gwneud penderfyniadau buddsoddi. Gallai’r fenter hydrogen 
glas hon baratoi’r ffordd ar gyfer newid ehangach i hydrogen o fewn 
SWIC a thu hwnt.
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Cenhadaeth Progressive Energy yw gostwng allyriadau CO2 
y Deyrnas Unedig yn sylweddol trwy ddatblygu prosiectau di-
garbon a charbon isel. 
Mae’r tîm, a ffurfiwyd ym 1998, yn trosi technolegau arloesol, 
fel hydrogen a dal, defnyddio a storio carbon, yn gysyniadau 
a syniadau yr holl ffordd drwodd i’w cyflawni er mwyn gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i’r newid yn yr hinsawdd.

Roedd Progressive Energy wedi dechrau ac arwain y broses 
o ddatblygu clwstwr datgarboneiddio HyNet ac mae’n aelod 
sefydlol o SWIC.

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain 
(ABP) yw’r prif berchennog a 
gweithredwr porthladd sydd wedi’i 
gysylltu orau yn y Deyrnas Unedig, 

gyda rhwydwaith o 21 o borthladdoedd (gan gynnwys pum 
porthladd yn Ne Cymru) sy’n trafod tua chwarter o fasnach 
y Deyrnas Unedig a gludir ar y môr. Mae porthladdoedd 
ABP yn cyflawni rôl hanfodol wrth wraidd economi’r 
Deyrnas Unedig, gan gefnogi tua 120,000 o swyddi a 
chyfrannu £7.5 biliwn at yr economi bob blwyddyn.
O fewn SWIC, mae ABP yn gweithio gyda phartneriaid eraill 
ar astudiaeth ddichonoldeb i ddatblygu terfynellau allforio 
CO2 o fewn porthladdoedd Port Talbot a Chasnewydd. 
Byddai’r terfynellau hyn yn golygu y gall CO2 sy’n cael ei 
ddal o fewn y clwstwr gael ei lwytho ar longau i’w gludo i 
leoliadau storio pellennig ar gyfer atafaelu. Bydd morgludo 
CO2 yn alluogwr allweddol ar gyfer SWIC a’r clystyrau 
hynny yn ne’r Deyrnas Unedig nad oes ganddynt fynediad 
uniongyrchol trwy biblinell at storfa ddaearegol yn y môr – 
felly, mae morgludiant hefyd yn allweddol i gyflawni Sero 
Net yn Ne Cymru.

Mae’r prosiect wedi cwblhau gwaith ymgysylltu helaeth â 
rhanddeiliaid gydag allyrwyr CO2 uwch, gan gynnwys eu 
gofynion o ran symiau, cyflyrau a phroffiliau morgludiant. 
Mae ABP hefyd yn gweithio’n agos gyda Shell, sy’n arwain 
un o ffrydiau gwaith SWIC ar forgludo CO2.

O fewn SWIC, mae Progressive Energy yn gyfrifol am 
ddatblygu gweledigaeth ar gyfer agregu a therfynellau CO2 
ledled De-ddwyrain Cymru, gan wasanaethu safleoedd â 
chyfleusterau dal CO2 o Bort Talbot i Gasnewydd.

O fewn y Prosiect Cyflawni, maen nhw’n datblygu’r 
manylebau a’r dyluniadau piblinell, terfynell a morgludiant 
CO2 i lywio’r broses o gyflawni’r prosiectau hyn dros amser. 
Yn ogystal, mae Progressive Energy yn gweithio gyda Wales 
& West Utilities i gefnogi’r broses o adnabod safleoedd ar 
gyfer cynhyrchu hydrogen, systemau piblinell gofynnol a 
datrysiadau storio.

Hyd yma, mae’r tîm wedi datblygu modelau prisio ar gyfer 
dal, cludo a therfynellu CO2 ac adnabod safleoedd priodol 
ar gyfer terfynellau CO2 a llwybrau piblinell cysylltiedig, 
yn ogystal â sail dylunio ar gyfer terfynell allforio CO2 
fodiwlaidd, y gellir addasu ei graddfa.
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Porthladd Aberdaugleddau yw porthladd ynni mwyaf y Deyrnas 
Unedig sy’n trafod tua 20% o ofynion ynni’r Deyrnas Unedig. 
Mae’r Porthladd, ynghyd â’r cyfleusterau ynni o amgylch 
Dyfrffordd Aberdaugleddau, yn cefnogi dros 5,000 o swyddi 
yng Nghymru yn uniongyrchol, ac yn cefnogi llawer mwy yn 
anuniongyrchol trwy’r gadwyn gyflenwi. Mae ein Porthladd 
hefyd yn gartref i nifer gynyddol o sefydliadau o bob rhan o’r 
byd sy’n arwain gwaith ymchwil, datblygu a gweithgynhyrchu 
newydd ym maes cynhyrchu pŵer ynni’r môr.

Wedi’i sbarduno gan ei weledigaeth i gyflawni rôl allweddol wrth 
gynyddu ffyniant Dyfrffordd y Ddau Gleddau, mae Porthladd 
Aberdaugleddau yn llwyr gefnogi’r genhedlaeth nesaf o gyfleoedd 
ynni, fel hydrogen, dal carbon ac ynni adnewyddadwy morol, 
yn ogystal ag iechyd yr economi ranbarthol, gan roi mynediad 
at yrfaoedd gwerth chweil, creu diwylliant cyfoethog, gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at ein hamgylchedd naturiol, buddsoddi 
mewn dyfodol gwyrddach i’n plant a chryfhau ein cymunedau.

Ymunodd Porthladd Aberdaugleddau â SWIC i roi cyngor 
ac arweiniad i’r holl bartneriaid ar weithrediadau, logisteg, 
symudiadau, capasiti ac angori mewn porthladdoedd.

Ochr yn ochr â’i waith o fewn SWIC, mae hefyd yn cydweithredu 
â phartneriaid eraill yn Sir Benfro – Clwstwr Ynni’r Dyfodol 
Dyfrffordd y Ddau Gleddau – i gyflawni dyfodol carbon isel 
cyflymach ar gyfer Dyfrffordd y Ddau Gleddau.

Ffurfiwyd Capital Law yn 2006  ac mae gennym dîm o 100 
o gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cymwysedig sy’n cynghori 
cleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, ar bob maes 
sy’n ymwneud â chyfraith masnach, o’n swyddfeydd yng 
Nghaerdydd, Llundain a Pharis. Mae’r tîm Adeiladu, Ynni a 
Phrosiectau wedi bod yn rhoi cymorth cyfreithiol arbenigol i’r 
Prosiect Cyflawni ers dechrau Cam 1, ym mis Ebrill 2020.

O ganlyniad i nifer y partneriaid sy’n ymwneud â’r Prosiect 
Cyflawni, mynnodd Innovate UK gytundeb gan y partneriaid i 
ddangos eu hymrwymiad i weithio ar y cyd. Roedd Capital Law 
yn gyfrifol am baratoi a gweithredu’r Cytundeb Cydweithio 
hwn a alluogodd y Prosiect i ddigwydd – roedd y gwaith hwn 
yn hollbwysig i gynnal ymddiriedaeth rhwng partneriaid.

Ers i’r Prosiect ddechrau, mae Capital Law wedi arwain y 
pecyn gwaith sy’n ceisio rhoi arweiniad a chymorth cyfreithiol 
arloesol i’r Prosiect. Roedd rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys 
cefnogi Costain, sef Arweinydd y Prosiect, i sefydlu strwythur 
llywodraethu’r Prosiect a pharatoi Cylch Gorchwyl.

Mae Capital Law, sef yr unig 
gwmni cyfreithiol sy’n aelod o 
SWIC, yn deall pwysigrwydd 
lleihau allyriadau ac, yn y pen 
draw, cyflawni’r weledigaeth o 
economi gylchol.
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Mae Diwydiant Cymru yn un o sefydliadau hyd 
braich Llywodraeth Cymru, a ffurfiwyd i ddarparu 
cysylltiad gweithredol rhwng diwydiant a 
swyddogion y llywodraeth. Mae Diwydiant Cymru 
wedi bod yn cefnogi’r broses o ddatblygu endid 
ffurfiol ar gyfer SWIC, gan ganiatáu iddo ddod 

yn sefydliad aelodaeth wedi’i seilio ar danysgrifiadau. Mae’r 
sefydliad newydd hwn, sef Diwydiant Sero Net Cymru, wedi cael 
ei gyhoeddi’n ddiweddar gan Weinidog yr Economi Llywodraeth 
Cymru ac mae’r pwyslais yn symud bellach tuag at recriwtio Prif 
Swyddog Gweithredol, cadeirydd a bwrdd cyfarwyddwyr. Bydd 
y sefydliad yn cael ei lansio’n ffurfiol yn ddiweddarach yn 2022.
Fel partner yn y Prosiect Cyflawni, mae Diwydiant Cymru 
yn gyfrifol am gefnogi partneriaid diwydiannol wrth iddynt 
ddatblygu eu llwybrau tuag at Sero Net a hefyd am baratoi’r 
ffordd ar gyfer cydweddu ag endid SWIC a’r Cynllun Clwstwr.

Mae CR Plus, a ffurfiwyd yn 2005, yn ymgynghoriaeth lleihau 
costau, effeithlonrwydd ynni a pheirianneg prosiect gynaliadwy 
a sefydlwyd i gefnogi ei sylfaen cleientiaid diwydiannol. Fel 
arweinwyr Cynllun Clwstwr SWIC, mae ymwneud â Phrosiect 
Cyflawni SWIC yn cydweddu’r ddau brosiect.

Mae cysylltiadau rhwng y Cynllun Clwstwr a’r Prosiect Cyflawni 
wedi gwella rhannu gwybodaeth hefyd – mae prosiectau llai yn 
y Clwstwr wedi gallu rhoi adborth ar yr hyn maen nhw wedi’i 
ddysgu, a ddefnyddiwyd i wella cynigion ar raddfa fwy. Bydd yr 
holl bartneriaid a phrosiectau, ac ymdrech Cymru i gyflawni Sero 
Net, yn elwa o’r broses rhannu gwybodaeth hon.

Arweiniodd CR Plus y broses o ddatblygu cyfres o 
ddigwyddiadau yn ystod Wythnos Un SWIC, a gynhaliwyd ym 
mis Hydref 2021, ac Wythnos Dau SWIC, ym mis Mawrth 2022. 
Amlygodd y digwyddiadau hyn y prosiectau sy’n ymwneud â’r 
Cynllun Clwstwr a’r Prosiect Cyflawni, gan esbonio cynnydd i’r 
diwydiant a chymunedau fel ei gilydd.

Yn ystod blwyddyn gyntaf Cynllun Clwstwr SWIC a Phrosiect 
Cyflawni SWIC, mae CR Plus wedi denu dros £50 miliwn o gyllid 
buddsoddi gan y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF), 
ymhlith eraill. Bydd y cyllid hwn yn darparu enghreifftiau go iawn 
o sut gall diwydiant yn Ne Cymru newid a ffynnu yn y Dyfodol 
Sero Net. Disgwylir i raddfa’r buddsoddiad gynyddu wrth i lif 
prosiectau SWIC barhau i ehangu.
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Ffurfiwyd Lightsource bp yn 2010 ac mae bellach yn 
ddatblygwr Solar PV (ffotofoltäig) arweiniol. Er bod pŵer 
solar yn cael ei fwydo’n aml i’r grid trydan cenedlaethol, 
mae tîm Arloesi Lightsource bp wedi bod yn archwilio 
defnyddio trydan a gynhyrchwyd gan ynni solar i gynhyrchu 
hydrogen gwyrdd trwy electroleiddio dŵr. Mae cymryd 
rhan yn SWIC wedi caniatáu iddynt ddatblygu’r cynnig 
hwn, gan ymestyn y cwmpas i electroleiddwyr a storio a 
dosbarthu H2. Cyflwynodd SWIC ystod o ddiwydiannau 
a allai fod yn gyflenwyr neu’n gwsmeriaid ar gyfer yr 
hydrogen gwyrdd hwn yn y dyfodol.

Bydd astudiaeth ddichonoldeb Lightsource bp yn 
asesu’r achos busnes dros osodiad peilot ar gyfer pŵer 
adnewyddadwy, yn cyflenwi trydan ar gapasiti o 20 i 50 
MWe, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu hydrogen i 
fodloni’r galw sy’n datblygu gan ddiwydiant a defnyddwyr 
eraill.

Bydd gwaith o fewn SWIC yn llunio’r prosiect a chyfleoedd 
a risgiau cysylltiedig, ac yn amlygu’r camau nesaf i 
ddatblygu’r prosiect, gan gynnwys gofynion cyllid.

Bydd yr astudiaeth yn ystyried lleoliad yr hwb hydrogen 
gwyrdd, yn gwerthuso technoleg electroleiddwyr ac 
opsiynau ar gyfer agweddau eraill ar y prosiect, yn 
datblygu dyluniad amlinellol, yn amcangyfrif costau cyfalaf 
a gweithredu, ac yn gwerthuso economeg y prosiect, 
agweddau masnachol a chyfreithiol, diogelwch a gofynion 
cydsynio.
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