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Rhagair gan Sam White, rheolwr 
gyfarwyddwr yr is-adran adnoddau 
naturiol yn Costain
O ystyried heriau heddiw, mae’r ras i gyrraedd 
sero net yn her fawr. Mae’r DU wedi gosod 
y nod o gyflawni hyn erbyn 2050, gyda hwb 
fawr tuag at ynni adnewyddadwy, hydrogen 
a dal carbon i gyflawni’r targed uchelgeisiol 
hwn. Fe wnaeth y DU arddangos ei chynlluniau 
yn Glasgow pan gynhaliodd y gynhadledd 
COP26 ym mis Tachwedd 2021. Yn ystod 
y digwyddiad, bu 197 o wladwriaethau’n 
cyfranogi mewn trafodaethau ar ymrwymo 
i sero net. Rhagfynegodd yr Asiantaeth 
Ynni Ryngwladol (IEA) pe gellir cyflawni’r 
addewidion, y byddai’r byd ar y trywydd iawn 
am gynnydd o 1.8 gradd Celsius.
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Yn ganolog i gynllun y DU ar gyfer chwyldro 
diwydiannol gwyrdd yw’r bwriad i adeiladu 
ar gryfderau hanesyddol y DU ac addasu 
diwydiant i goleddu’r newid o ran ynni, gan 
baratoi’r ffordd i’r DU fodloni ei hymrwymiadau 
carbon – gan greu cyfleoedd newydd i allforio 
arbenigedd hefyd. 

Ni fydd newid o gymdeithas seiliedig 
ar hydrocarbon i gymdeithas 
ddatgarboneiddiedig yn broses syml. 
Dangoswyd pwysigrwydd diogelwch cyflenwad 
ym Medi 2021 pan wnaeth gwynt isel orfodi 
troi gorsafoedd pŵer glo ymlaen, ac yn fwy 
diweddar yn sgil ymosodiad Rwsia ar Wcráin.
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Yn ogystal â chyfrannu at darged sero net 
y DU, bydd datgarboneiddio allyrwyr mawr 
o fewn clystyrau diwydiannol yn gweithio 
fel catalydd i ddatgarboneiddio ymhellach 
ledled y rhanbarthau lle mae’r clystyrau 
wedi’u lleoli.

Er bod cynnydd da wedi’i wneud i leihau 
allyriadau (yn 2018, roedd allyriadau carbon y 
DU yn 57% o’i lefelau ym 1990), mae hyn wedi’i 
gyflawni i raddau helaeth drwy symud cwmnïau 
gweithgynhyrchu a symud i ffwrdd oddi wrth 
lo. Mae llawer mwy i’w wneud eto, yn enwedig 
i’r sectorau anoddach i’w datgarboneiddio, 
sef gwresogi, trafnidiaeth a diwydiant. Bydd y 
camau nesaf yn fwy heriol.

Datgarboneiddio diwydiannol 
rhanbarthol
Daw’r newid mawr nesaf trwy 
ddatgarboneiddio chwe chlwstwr diwydiannol 
mewn ardaloedd o’r DU sy’n cyfrannu’r 
allyriadau diwydiannol mwyaf. Mae diwydiant 
yn cyfrif am ryw chwarter o holl allyriadau 
nwyon tŷ gwydr y DU, gyda dros ddwy ran o 
dair yn dod o nifer fach o ddiwydiannau ynni-
ddwys1. Bydd mynd i’r afael â diwydiannau fel 
cynhyrchu dur a sment, cynhyrchu pŵer a phuro 
olew yn cynnig ei cham mawr nesaf i’r DU tuag 
at ei tharged; sefydlu clwstwr diwydiannol 
carbon sero net cyntaf y byd erbyn 2040, neu o 
leiaf un clwstwr carbon isel erbyn 2030.

Mae’r chwe chlwstwr yn canolbwyntio’n gyntaf 
ar chwaraewyr diwydiannol mawr, ond wrth i 
systemau carbon isel gael eu datblygu, bydd 
eu cwmpas yn ehangu y tu hwnt i’w terfynau 
gwreiddiol. Pan fydd cyflenwad hydrogen wedi’i 
sefydlu i bweru gwaith dur, er enghraifft, gellid 
cynyddu cynhyrchiant i ddarparu trydan di-
garbon ar gyfer archfarchnadoedd, tai, ysbytai a 
swyddfeydd yn yr ardaloedd o gwmpas. 

Rhagair

Pennod 1 Rôl peirianneg

Pennod 2 Beth yw Meddwl trwy Systemau a pham mae’n bwysig?

Pennod 3 Peirianneg Sero Net yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru  

Pennod 4 Gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu cynllun datgarboneiddio 
rhanbarthol

Casgliad Llywio’r ffordd ymlaen
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1 Strategaeth Ddiwydiannol BEIS 2019
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Bydd Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC), 
ynghyd â’r pum clwstwr arall, yn darparu cam 
pwysig ymlaen a man profi i’r DU i fynd i’r afael 
â’i phroblem allyriadau ehangach. Mae Costain 
yn bartner arweiniol ar gyfer prosiect lleoli SWIC, 
ac mae’r ffocws ar agnostigiaeth technoleg a 
dod â haenau amrywiol technoleg, systemau, 
cwmnïau a buddiannau ynni ynghyd i ganfod 
ffordd gyffredin ymlaen. Mae’r dull clwstwr, 
cydweithredol hwn yn cefnogi uchelgais prosiect 
SWIC yn y pen draw sy’n mynd ymhellach na 
nodi’n syml sut gallai’r allyrwyr mwyaf yn y 
rhanbarth ddatgarboneiddio’u gweithrediadau 
am y gost isaf, a hyrwyddo prosiectau technegol 
ddichonadwy. 

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y cyfraniad 
y gall peirianyddion ei wneud tuag at bontio 
i danwyddau glân, trwy ddefnyddio’r broses 
gwerth cyfalaf – a arloeswyd yn y diwydiant 
olew a nwy – i fabwysiadu dull strwythuredig o 
wneud penderfyniadau. Mae hefyd yn defnyddio 
prosiect Clwstwr Diwydiannol De Cymru i 
ddangos dull systemau cyfan, integredig o 
ddatgarboneiddio clwstwr a sut gellid cymhwyso 
hyn ar lefel/raddfa genedlaethol. 



Cymhwyso peirianneg i gyflawni system ynni sero net

Fel arfer, mae gweithgarwch peirianneg yn 
cael ei gymhwyso i gyflawni deilliannau neu 
gynhyrchion penodol yn unol ag achos busnes 
neu fanyleb. Mae cyflawni’r nod o gael system 
ynni sero net erbyn 2050 yn gymhleth, ac yn 
amlwg ni ellir ei ystyried fel un prosiect unigol. 
Y fanyleb yma yw cyflawni allyriadau sero net, 
ond bydd y ffordd y cyflawnir hynny yn digwydd 
drwy amrywiaeth o brosiectau llai, ar wahân, yn 
cyfuno i gyflawni’r nod yn y pen draw.

Cymhwyso peirianneg yw’r dull arferol sydd 
gan gymdeithas i sicrhau ei bod yn cyflawni 
deilliannau dymunol. Pan fydd yr heriau a 
wynebwn mor gymhleth a newydd â sero 
net, mae angen cymorth ac arweinyddiaeth 
peirianyddion arnom i edrych yn holistaidd ar 
yr her mewn ymdrech gydgysylltiedig gan bob 
rhan o ddiwydiant a’r gymdeithas.

Yn nhermau peirianneg, mae pob prosiect 
yn dilyn cylch bywyd sy’n cynnwys agweddau 
fel sgrinio cysyniadau, ymarferoldeb, dylunio 
peirianneg pen blaen (FEED), dyluniad manwl, 
adeiladu, comisiynu, gweithrediadau a chynnal 
a chadw, ac yn olaf datgomisiynu.

Er y gall fod yn bosibl hepgor rhai o’r camau 
interim pan fydd cymwysiadau technoleg 
wedi’u hymsefydlu a’u deall, mae angen mwy 
o drylwyredd ar gyfer cysyniadau prosiectau 
newydd a/neu bwrpasol.

Nid yw datblygu system ynni sero net ar y 
raddfa a fynnir gan y DU erioed wedi’i wneud 
o’r blaen yn unrhyw le yn y byd; er y gallai fod 
dealltwriaeth gynyddol well o rai elfennau, nid 
oes unrhyw un hyd yma wedi eu cyfuno nhw i 
gyd yn effeithiol gyda’i gilydd.

Yn hanesyddol, mae datblygu prosiectau 
a rhaglenni pwrpasol, newydd a phwysig 
i ddiogelwch wedi bod yn gyffredin yn y 
sectorau proses, petrocemegol ac olew a 
nwy. Maent felly’n darparu’r fframwaith/
fframweithiau datblygu peirianneg mwyaf 
priodol i ddarparu trylwyredd a strwythur i 
beiriannu cyflawni system ynni sero net.

Un enghraifft allweddol yw’r broses gwerth 
cyfalaf (CVP) a ddefnyddir yn benodol yn y 
sector olew a nwy i ddarparu sail ar gyfer 
gwneud penderfyniadau a llywodraethu (yn 
hytrach na rheoli prosiectau) wrth ddatblygu 
prosiectau cyfalaf mawr. Datblygwyd 
CVP o fewn bp, ac mae amrywiadau ar y 
cysyniad wedi’u mabwysiadu ers hynny yn y 
diwydiannau hyn drwyddynt draw.

Un elfen allweddol o CVP yw diffiniad o gamau 
datblygu cylch bywyd y prosiect arfaethedig: a 
ddiffiniwyd gan bp fel Arfarnu, Dewis, Diffinio, 
Cyflawni a Gweithredu. Mae CVP hefyd yn 
diffinio’r prif weithgareddau a’r deilliannau 
bwriadedig sydd i’w cyflawni er mwyn symud 
ymlaen drwy’r porth ar ddiwedd pob cam 
ymlaen i gam nesaf y prosiect.

Er bod y cwmnïau olew a nwy mawr wedi 
datblygu’u safonau peirianneg mewnol eu 
hunain i gefnogi cyflawni CVP, mae cyrff eraill 
fel The Association for the Advancement of 
Cost Engineering yn darparu canllawiau ar 
gyfer amcangyfrif costau, a diffiniadau Dosbarth 
Amcangyfrif gyda defnydd terfynol cysylltiedig, 
methodoleg ac ystodau cywirdeb disgwyliedig 
a ddefnyddir yn gyffredinol i gefnogi diffinio a 
datblygu prosiectau ledled y diwydiant.
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PENNOD 1 - 
RÔL PEIRIANNEG
Fe wnaeth peirianneg, fel yr ydym yn ei hadnabod, darddu yn yr Oes 
Oleuedig a oedd yn brif ddylanwad ar y byd syniadau yn Ewrop yn yr 
17eg a’r 18fed ganrif pan oedd gwyddoniaeth yn chwarae rhan bwysig 
wrth i bragmatiaeth, rhesymeg a meddwl rhesymegol ddisodli awdurdod 
traddodiad a chrefydd.  

Law yn llaw â delfrydau’r oes oleuedig sef datblygiad a chynnydd, 
arweiniodd hyn yn uniongyrchol at y chwyldro diwydiannol, moderniaeth, 
a datblygu egwyddorion peirianneg (a gwyddonol sylfaenol) sy’n parhau’n 
sylfaenol i ddylunio peirianneg hyd yn oed heddiw.

Wrth i ni sefyll ar drothwy chwyldro newydd – y chwyldro diwydiannol 
gwyrdd – unwaith eto mae angen i ni gymhwyso egwyddorion a dulliau 
peirianneg i’n galluogi i wneud y newid anferthol hwn yn y ffordd y mae ein 
cymdeithas yn gweithio, yn chwarae ac yn datblygu. 

Mae gwleidyddion, a chymdeithas yn gyffredinol, yn tueddu i gyflwyno 
cyflawni sero net yn nhermau gwneud dewisiadau strategol rhwng 
technolegau cystadleuol – boed yn gerbydau batri yn erbyn cerbydau trydan 
cell tanwydd hydrogen neu foeleri hydrogen yn erbyn pympiau gwres.

Mae peirianyddion unigol yn gwneud hyn yn aml hefyd, ond bydd peiriannu 
sero net yn llwyddiannus yn mynnu edrych yn holistaidd ar yr holl systemau 
ynni gan ddefnyddio dulliau ystyriol Meddwl trwy Systemau, Peirianneg 
Systemau a dull Systemau Cyfan. Bydd hyn yn cynnwys adnabod a rheoli 
risgiau, ansicrwyddau a chyfleoedd i wneud penderfyniadau priodol, yn 
seiliedig ar dystiolaeth wrth i’r gyfres o ddatrysiadau sydd ar gael, gael ei 
mireinio a’i haeddfedu i fodloni’r targedau a’r amcanion.

1
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Cysylltu’r dotiau ar draws y dirwedd ynni
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Cyflawni’r prosiect 
cywir
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Ffynhonnell: bp

Er tuedd cymdeithas i roi ffocws ar 
dechnolegau unigol, gall peirianwyr edrych 
ar y darlun mawr sy’n ofynnol i ddatrys yr 
argyfwng sero net. Y nhw yw’r union bobl sy’n 
deall y systemau ynni cyfredol, y weledigaeth o 
sut beth fyddai system ynni hyfyw yn y dyfodol, 
a’r sgiliau a’r prosesau technegol i fynd â ni 
yno. 

Bydd y dull meddwl trwy systemau yn hanfodol 
er mwyn cael yr olwg systemau macro hon. 
Bydd hefyd yn pennu’r arbenigedd sydd ei 
eisiau ar ffurf integreiddiwr systemau sy’n 
gyfrifol am ddod â phartneriaid y gadwyn 
gyflenwi a rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd 
yn y camau amrywiol, sef dylunio, datblygu a 
gweithredu.  



Y rheidrwydd am gynllun peirianneg

Mae mwy o gymhlethdod yn ychwanegu 
anhawster – gan arwain at risg uwch, 
mynychder mynd y tu hwnt i gostau a/neu 
amserlen a/neu ddiffygion o ran buddion. Felly 
hefyd, cyflwyno gofynion pwrpasol, newydd a/
neu y cyntaf o’u bath. 

Mae Cynllun Deg Pwynt y Llywodraeth ar gyfer 
Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd, a gyhoeddwyd 
ym mis Tachwedd 2020, yn nodi elfennau 
allweddol disgwyliedig system ynni sero net 
y DU yn y dyfodol. Mae’r cynllun yn cynnwys 
targedau fel cynhyrchu 40GW o ynni gwynt 
ar y môr erbyn 2030, ond nid yw’n darparu 
glasbrint sy’n disgrifio sut y gellid gwireddu 
system ynni o’r fath yn y dyfodol. Nid oes diben 
gweithredu’r Cynllun Deg Pwynt i’r llythyren os 
cyrhaeddwn 2050 a chanfod nad ydym wedi 
cyflawni ein prif amcan - sef sero net.

Efallai ei bod yn fwy defnyddiol ystyried y Cynllun 
Deg Pwynt fel rhywbeth tebycach i restr siopa o 
gynhwysion. I droi’r rhestr honno o gynhwysion 
yn ganlyniad dymunol, mae angen i ni ddeall sut i 
ddewis y meintiau cywir o gynhwysion yn ogystal 
â’r broses sydd i’w defnyddio i’w cyfuno. Wrth 
gwrs, gall y cydweddiad ond ymestyn hyn a hyn 
o bellter: yn ymarferol, nid yn unig y mae angen 
i ni gyflawni system ynni cost isaf sy’n weithiadwy 
ac yn ddibynadwy, sydd hefyd yn system sero net 
erbyn 2050, fel yr amlygwyd eisoes, mae’n rhaid 
i ni hefyd gynnal systemau ynni presennol sy’n 
weithiadwy, yn ddibynadwy ac, yn ddelfrydol, am y 
gost isaf, trwy gydol y cyfnod pontio i 2050 hefyd!

Cymhwyso’r dull systemau i systemau 
ynni’r DU

Os ydym am lwyddo, mae’n rhaid i feddwl trwy 
systemau chwarae rhan hanfodol yn y broses 
pontio ynni a datgarboneiddio y mae’r DU yn 
ei hwynebu. Mae hyn yn mynnu mabwysiadu 
persbectif dylunwyr – rhoi blaenoriaeth i’r 
olwg hirdymor i werthuso’r broses o ddatblygu 
datrysiadau yng nghyd-destun ein gallu i 
gyflawni yn erbyn ein hamcanion datganedig.

Mae dadlau ar draws y diwydiant yn mynd 
yn fwyfwy pegynol wrth i’r angen dybryd i 
weithredu i fynd i’r afael â newid hinsawdd 

ddod yn gliriach fyth. Mae’n rhaid i ni 
ddefnyddio fframwaith peirianneg sy’n darparu 
modd o werthuso rhinweddau cymharol 
datrysiadau technoleg a chymwysiadau defnydd 
terfynol yn unigol ac yn gyfunol. Bydd cyfuniad 
o CVP a meddwl trwy systemau yn darparu hyn; 
hebddo, nid oes gennym ddull wedi’i brofi y 
gellir ei ddefnyddio i ddatrys y ddadl.  

Mae’n bwysig cofio fod pob system ynni’n 
gweithredu mewn ffyrdd gwahanol. Wrth 
nodi’r ffordd fwyaf effeithiol i fodloni mathau 
a nodweddion amrywiol y galw am ynni, yng 
nghyd-destun cyflawni gostyngiad mewn 
allyriadau, bydd angen dylunydd systemau arnom 
i gyflawni dadansoddiad o fathau a nodweddion 
datrysiadau cynhyrchu ynni. Hefyd, bydd angen 
i’r dylunydd systemau ynni hwn ystyried seilwaith 
y system ynni a fydd yn gweithredu fel y cyfrwng i 
gysylltu’r ddwy agwedd hyn a gwneud i’r system 
weithredu fel cyfanrwydd.

Os nad oes dealltwriaeth ddigonol gennym o 
sut y gellid cyflawni system ynni sero net o ran 
gweithgareddau o fewn cynllun peirianneg, ac 
mewn digon o fanylder, yna mae’r risg o fethu 
cyflawni sero net erbyn 2050 am y gost isaf 
yn uchel (os nad yn sicr bron). Mae prosiectau 
symlach yn gallu mynd o chwith, ac yn mynd 
o chwith yn aml. Hyd yn oed os ydynt wedi’u 
diffinio’n gymharol dda a bod iddynt lwybr 
critigol a ddeellir yn glir. Fodd bynnag, wrth 
ystyried y llwybrau, gall fod angen i ni eu 
defnyddio i gyflawni system ynni sero net yn y 
DU; ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw beth 
sy’n agos at ddealltwriaeth o sut beth gallai ein 
gweithgareddau llwybr critigol fod.  

Bydd integreiddiwr systemau ynni yn hollbwysig 
i gysylltu darnau gwahanol y pos â’i gilydd 
a chyflwyno amlinelliad cynllun cyffredinol, y 
DU gyfan. Mae Costain wedi ymgymryd â rôl 
de facto dylunydd system ynni yn ne Cymru, 
ond dim ond rhan o’r darlun ehangach yw 
hwn. Mae’n rhaid i integreiddiwr systemau 
cenedlaethol edrych ar y darlun macro 
ehangach; cymathu’r clystyrau, y ffynonellau 
ynni newydd a phopeth rhyngddynt.

98

PENNOD 2 - 
BETH YW MEDDWL TRWY SYSTEMAU A 
PHAM MAE’N BWYSIG?
Yn hytrach na cheisio symleiddio materion a phroblemau cymhleth drwy eu 
rhannu i’w darnau cydrannol, mae meddwl trwy systemau yn canolbwyntio 
mwy ar ddatblygu dealltwriaeth holistaidd yn ogystal â’r perthnasoedd a’r 
rhyngweithiadau rhwng elfennau o fewn system.

Ein manyleb ar gyfer system ynni sero net gymhleth, y gyntaf o’i bath, 
yn y dyfodol yw bod rhaid iddi fod yn weithiadwy ac yn ddibynadwy o’r 
cychwyn cyntaf, yn ogystal â’i gweithredu am y gost isaf. Ni fydd llwyddiant 
yr elfennau unigol ar eu pennau’u hunain yn arwain at system lwyddiannus 
o angenrheidrwydd; dim ond os bydd yr elfennau unigol pan fyddant yn 
gweithredu mewn cyfuniad yn cyflawni’r canlyniad dymunol y ceir llwyddiant. 
Felly, mae’n rhaid i’r matricsau perfformiad a ddefnyddir i werthuso proses 
fesul cam o ran peiriannu canlyniad o gysyniad cychwynnol i’w weithredu 
(gan ddefnyddio CVP neu ddull tebyg arall) ganolbwyntio ar y ffordd y 
rhagwelir y bydd yr elfennau amrywiol sy’n cael eu cynnig yn ymddwyn pan 
fyddant wedi’u cyfuno fel system.

Yn ymarferol, bydd y broses o gyflawni system ynni sero net hyd yn oed yn 
fwy heriol. Yn ychwanegol at beiriannu system ynni sero net y cyntaf o’i bath, 
mae ein systemau ynni yn Seilwaith Cenedlaethol Hanfodol, felly mae angen 
i ni sicrhau bod gweithiadwyedd a dibynadwyedd y systemau ynni gwaddol 
sy’n cael eu trosi i weithrediadau carbon isel yn cael eu cynnal trwy gydol 
y broses bontio. Cymhlethir cyflawni’n llwyddiannus mwy fyth oherwydd, 
dros yr un cyfnod amser, bydd aeddfediad a gweithrediad datrysiadau 
a phrosiectau unigol yn digwydd dros raddfeydd amser gwahanol ac ar 
gyfraddau gwahanol.

2
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Roedd cam cyntaf Prosiect Lleoli SWIC yn 
canolbwyntio ar y prif allyrwyr yn y rhanbarth 
gan weithio i nodi datrysiadau pontio a 
datgarboneiddio ynni posibl ar gyfer eu 
prosesau a’u gweithrediadau. Yn ail gam y 
gwaith, a ddechreuodd ym Mawrth 2021, yr 
amcan yw ymchwilio ymhellach i gyfleoedd 
prosiect a fyddai’n cyflawni gostyngiad mewn 
allyriadau trwy gyflawni cwmpasau gwaith 
astudiaeth ddichonoldeb, cyn-FEED a FEED 
(dylunio peirianneg pen blaen).  

Mae nifer partneriaid prosiect Lleoli SWIC a 
oedd yn gysylltiedig yn y gwaith ail gam hwn 
wedi cynyddu’n sylweddol. Mae hyn er mwyn 
hwyluso datblygu prosiectau cadwyn gyfan 
trwy gynnwys cwmnïau sydd â diddordeb i 
ddatblygu cyfleusterau cynhyrchu hydrogen 
carbon isel, hybiau terfynellau CO2 a 
chyfleusterau allforio drwy forgludo a hefyd 
defnydd o CO2 – er enghraifft, gydag eplesu 
nwy i wneud tanwydd jet carbon isel.

Hydrogen i gynorthwyo prosesau 
cynhyrchu na ellir eu trydaneiddio

Un o brif ffocysau Prosiect Lleoli SWIC yw 
defnyddio hydrogen, y gellid ei gynhyrchu’n 
lleol, o fewnforion nwy neu o gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy yn lleol.

Mae’r datblygwr solar, Lightsource bp, yn 
cyfranogi yn SWIC. Mae’r cwmni wedi dweud y 
gall gyfrannu profiad i ddylanwadu o brosiectau 
yn Awstralia ac Ewrop. Er mai ar ynni solar 
y mae ei ffocws, mae gan Lightsource bp 
fewnwelediadau i’r broses hydrogen gwyrdd 
hefyd, gan ddisgrifio hyn fel “un o danwyddau’r 
dyfodol”. 

Fel cam interim, hyd nes y gellir cynhyrchu 
hydrogen gwyrdd ar raddfa sy’n ofynnol i 
gyfateb i’r galw, gellid cynhyrchu hydrogen 
glas yn y clwstwr, neu gellir ei fewnforio drwy 
derfynellau lleol South Hook LNG a Dragon 
LNG. Gallai SWIC fod yn cynhyrchu hydrogen 

ar raddfa erbyn 2025, fel rhan o’i uchelgais i 
ddatgarboneiddio erbyn 2040. Gallai’r cynllun 
hwn leihau allyriadau carbon yn sylweddol yn y 
13 blynedd nesaf. Byddai cyfeintiau hydrogen 
cychwynnol yn cael eu cyfuno yn rhwydwaith 
piblinellau’r Grid Cenedlaethol o fewn pum 
mlynedd. 

Mae Prosiect Lleoli SWIC yn ystyried sut mae’r 
system yn gweithio fel cyfanrwydd: sut gallai 
seilwaith systemau ynni hydrogen a CO2 
newydd, yn ogystal â defnyddio seilwaith 
rhwydweithiau trydan a nwy presennol, hwyluso 
lleihau allyriadau ar draws y rhanbarth cyfan. 

Datgarboneiddio pŵer yn rhoi 
dewis i ddefnyddwyr diwydiannol a 
defnyddwyr eraill

Gellid defnyddio hydrogen i ddatgarboneiddio 
ynni lleol trwy ddefnydd yng ngwaith pŵer 
2.2 GW RWE ym Mhenfro. Mae cynlluniau 
ynni glân ychwanegol gan y cwmni pŵer, gan 
gynnwys gwynt alltraeth arnofiol yn y Môr 
Celtaidd a datblygu ei electroleiddiwr ei hun 
ar safle Penfro. Mae gan RWE fuddsoddiadau 
mewn ynni gwynt ar y tir ac ar y môr yng 
Nghymru, gan gynnwys y fferm wynt alltraeth 
576-megawat (MW), Gwynt y Môr. 

Byddai defnyddwyr sy’n prynu pŵer o orsaf 
bŵer sy’n rhedeg ar hydrogen yn torri allyriadau 
cyn sicred ag y byddent yn defnyddio’r 
hydrogen yn uniongyrchol. Mae cynnwys pŵer 
datgarboneiddiedig fel opsiwn yn ehangu 
cwmpas cynllun SWIC, gan alluogi’r rhai sy’n 
cymryd y pŵer i ddewis y dull sy’n fwyaf addas 
i’w hanghenion. 

Nid yw’n glir p’un a yw’n gwneud mwy o 
synnwyr i gynhyrchu hydrogen yn lleol neu ei 
fewnforio ar longau o ranbarthau ymhellach i 
ffwrdd gydag chostau is. Gall SWIC chwarae 
rhan cyfryngwr, yn casglu’r galw ar raddfa 
fasnachol a pharatoi’r ffordd ar gyfer yr ateb 
mwyaf cost-effeithiol.
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PENNOD 3 - 
PEIRIANNEG SERO NET YNG NGHLWSTWR 
DIWYDIANNOL DE CYMRU (SWIC)
Mae’r Prosiect Lleoli sy’n cael ei weithredu yn Ne Cymru yn annhebyg i’r 
rheiny sy’n cael eu cynnig gan glystyrau diwydiannol eraill y DU. Mae clystyrau 
diwydiannol Glannau Mersi, Grangemouth, Teesside a Glannau Humber i gyd 
wedi darparu diffiniad llawer cliriach ynglŷn â’r datrysiad technoleg benodol y 
bwriadant ei weithredu o’r cychwyn, ac maent eisoes wedi symud ymhellach 
ymlaen ym mhroses datblygu’r prosiect. Mae SWIC yn canolbwyntio ar 
agnostigiaeth technoleg gyda Costain yn gweithredu fel yr integreiddiwr, yn dod 
â meysydd amrywiol technoleg, cwmnïau a buddiannau ynghyd i ganfod ffordd 
gyffredin ymlaen.

Mae uchelgais Prosiect Lleoli SWIC yn y pen draw yn mynd y tu hwnt i 
nodi’n syml sut y gallai’r allyrwyr mwyaf yn y rhanbarth ddatgarboneiddio’u 
gweithrediadau am y gost isaf a hyrwyddo prosiectau technegol ddichonadwy. 
Mae hefyd i ystyried sut mae’r system yn gweithio fel cyfanrwydd: sut gallai 
seilwaith systemau ynni hydrogen a CO2 newydd, yn ogystal â defnyddio 
seilwaith rhwydweithiau trydan a nwy presennol, hwyluso lleihau allyriadau ar 
draws y rhanbarth cyfan.
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Nid yw opsiynau cyflenwad tanwydd 
datgarboneiddiedig yn gorffen gyda hydrogen. 
Ymrwymodd LanzaTech i ymuno â SWIC ym 
mis Mehefin 2021. Mae’r cwmni’n gweithio 
ar gyfleuster tanwydd jet cyntaf y byd ar 
raddfa fasnachol yn seiliedig ar ethanol, a 
gellid ei osod erbyn 2025 ym Mhort Talbot. 
Bydd y gwaith yn cynhyrchu 100 miliwn litr y 
flwyddyn o danwydd jet synthetig, y gellid ei 
gyfuno â jet confensiynol i gynhyrchu Tanwydd 
Hedfan Cynaliadwy, i ysgogi datgarboneiddio 
diwydiant hedfan y DU. Gallai’r defnydd crai 
ethanol ar gyfer y gwaith Alcohol-i-Jet ddod o 
ffynonellau ethanol presennol o 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 ychwanegol i allyrwyr 
SWIC ochr yn ochr â datrysiadau dal a storio 
traddodiadol.

A allai Dal, Defnyddio a Storio Carbon 
(CCUS) helpu i ddatgarboneiddio ac 
ysgogi twf economaidd?
O ystyried graddfa’r her sero net, mae’n 
annhebygol y bydd pob sector yn llwyddo i 
ddileu allyriadau o fewn yr amserlen ofynnol. 
Mae SWIC yn cynnwys gweithfeydd sment a 
dur, ac mae’r ddau ohonynt yn ddiwydiannau 
sy’n anodd eu datgarboneiddio.

Mae capasiti storio carbon o safon fyd-eang 
gan y DU, ac mae rhai amcangyfrifon yn rhoi 
capasiti’r wlad ar fwy na 40% o gyfanswm 
Ewrop, neu 78 biliwn o dunelli o CO2. Mae’r 
capasiti hwn wedi’i leoli’n bennaf ym Môr y 
Gogledd drwy feysydd olew wedi’u disbyddu a 
dyfrhaenau heli. 

Yn wahanol i rai o’r clystyrau diwydiannol, mae 
diffyg safleoedd lleol yn Ne Cymru ar gyfer 
storio CO2 felly yn lle hynny, mae SWIC wedi 
dewis mynd ar drywydd strategaeth o allforion 
CO2, a fyddai’r cyntaf o’i bath yn y DU, ac 
mae’n nodi creu diwydiant newydd ar gyfer y 
rhanbarth.

Gallai diwydiant yng Nghymru elwa ar rwydwaith 
o biblinellau sy’n cysylltu cyfleusterau â seilwaith 
porthladdoedd, fel y terfynellau LNG.

Wrth i CCUS ddatblygu fel diwydiant, bydd 
cyfleusterau masnach yn dod yn fwy cyffredin. Er 
enghraifft, mae prosiect Northern Lights Norwy 
yn cwmpasu adeiladu seilwaith i dderbyn CO2 o 
longau. Bydd allyriadau’n cael eu pibellu wedyn 
i gronfa 2,600 metr o dan wely’r môr. Dylai’r cam 
cyntaf fod yn barod yn 2024, gyda chapasiti o 
hyd at 1.5mn tunnell y flwyddyn o CO2. 

I gychwyn, cwmnïau mawr fydd flaenaf 
yng nghynlluniau allforio CCUS ardal De 
Cymru. Mae’r rhain yn tueddu i fod â mwy o 
ymrwymiadau i fynd i’r afael â newid hinsawdd 
a chynlluniau sero net. Mae cael yr allyrwyr 
diwydiannol mwyaf yn gweithio trwy Broses 
Gwerth Cyfalaf datblygu’r prosiect ar yr un 
pryd yn galluogi’r datrysiad datgarboneiddio 
rhanbarthol i esblygu mewn ffordd sy’n galluogi 
adnabod synergeddau a datblygu datrysiad 
mwy optimaidd ar y cyd. 

Ymestyn cyrhaeddiad rhanbarthol
Os yw’r galw am CCUS yn cynyddu, gall y 
rhwydweithiau a’r system seilwaith ehangu 
wedyn. Gall y cwmpas cychwynnol ymestyn 
ar draws y ddau ranbarth yn Ne Cymru. I bob 
pwrpas, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
yn borth i Ganolbarth Lloegr, Gwlad yr Haf 
a Chaerloyw - a chyn belled i’r gorllewin â 
Reading. Ar hyn o bryd, mae Rhanbarth 
De-orllewin Cymru, gan gynnwys 
Aberdaugleddau, yn gyfrifol am dros 20% o 
ynni’r DU.

Yn ogystal, bydd presenoldeb piblinellau a 
chyfleusterau CO2 yn denu buddsoddiad 
newydd i’r rhanbarth. Bydd cwmnïau sy’n 
gwneud penderfyniadau hirdymor ar adeiladu 
cyfleusterau yn gweld y fantais o allu cael 
mynediad i opsiynau datgarboneiddio 
presennol ac yn symud i’r rhanbarth. 
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PENNOD 4 - 
GWEITHIO GYDA’N GILYDD I DDATBLYGU 
CYNLLUN DATGARBONEIDDIO 
RHANBARTHOL
Mae gweithredu’r Broses Gwerth Cyfalaf (CVP) peirianneg yn Ne Cymru’n golygu, tra 
bod gwaith yr astudiaeth ddichonoldeb yn mynd rhagddo, nad yw’n bosibl cyflwyno 
darlun holistaidd o sut beth fydd portffolio tebygol datrysiadau Lleoli SWIC. Fodd 
bynnag, fel arweinydd y prosiect, mae Costain yn gweithio i hwyluso cyfathrebu rhwng y 
partneriaid a galluogi nodi synergeddau.

Wrth i’r rhaglen fynd rhagddi, bydd cwblhau’r astudiaethau dichonoldeb unigol yn darparu’r 
sylfeini sydd eu hangen i ddatblygu’r darlun cyffredinol a’r cynllun. Drwy fabwysiadu’r 
dull hwn, bydd mwy o gyfle gan SWIC i nodi a gweithredu’r portffolio datrysiadau y 
gellid ei gyfuno i leihau allyriadau o fewn y clwstwr diwydiannol cyfan a thu hwnt.

Un elfen allweddol o uchelgais sero net y Llywodraeth yw creu budd economaidd a’r 
nod o sicrhau 250,000 o swyddi gwyrdd. Mae symudiad o’r fath yn hanfodol i sicrhau 
cefnogaeth wleidyddol a chyhoeddus i sero net.

Mae’r tarfu ar y marchnadoedd ynni ar ddiwedd 2021 ac i mewn i 2022 wedi dangos 
cymhlethdod yr her a natur anrhagweladwy y dirwedd ynni. I fynd i’r afael â hyn, mae 
cymhelliant cryf i’w gael i ysgogi canlyniadau cadarnhaol o’r ras i gyflawni sero net. 
Mae rôl arweiniol y DU wrth gymryd camau ymarferol, fel y Cynllun Deg Pwynt a’r 
strategaethau dilynol, wedi cyflwyno’r ddadl y gallai’r wlad elwa’n sylweddol. 

Bydd y newid o ran ynni yn ailysgrifennu geowleidyddiaeth hydrocarbonau. Bydd y 
gwledydd hynny a all gael eu troed i mewn yn gynnar ac ymsefydlu’u hunain, o ran 
caffael sgiliau ac o ran symud adnoddau, yn elwa mwy na’r rheiny sy’n dechrau 
arni’n hwyr. 

Mae clystyrau diwydiannol wrth galon yr ymgyrch newydd hwn. Byddant yn mynnu 
ffyrdd newydd o feddwl, gan osod profion cydweithredu newydd rhwng cwmnïau a 
chyrff gwleidyddol.
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Gwarchod cenedlaethau’r dyfodol

Mae SWIC yn canolbwyntio ar feithrin perthynas 
rhwng diwydiant a dwy fargen ddinesig ranbarthol.
Mae De-ddwyrain Cymru’n cynnwys 10 awdurdod 
lleol, gyda phedwar arall yn Ne-orllewin Cymru. 

Mae cysylltiadau gan SWIC hefyd â’r 
llywodraeth ddatganoledig yng Nghaerdydd, 
gan ddarparu modd o gysylltu â diwydiant 
a phartneriaid newydd. Mae cadw pob ochr 
yn gysylltiedig ac wedi’u diweddaru gyda 
chynlluniau a chynnydd yn fodd hanfodol o 
sicrhau cytundeb a chydweithredu. 

Mae’n rhaid cydbwyso’r ymgyrch i 
ddatgarboneiddio â’r angen i ddiogelu ynni. 
Mae hyn yn berthnasol i argaeledd a phrisiau. 
Byddai llwyddiant yn gweld De Cymru’n cymryd 
rôl arweiniol yn yr ymgyrch i gyrraedd sero net, 
gyda synergeddau’n dod â chwmnïau newydd 
i mewn. Mae diwydiannau mawr mewn ras i 
ddatgarboneiddio. Mae rhanbarthau sy’n gallu 
cynnig y cyfleoedd hyn mewn sefyllfa well i 
ennill buddsoddiadau newydd na rhanbarthau 
nad ydynt yn gallu eu cynnig. Mae Cymru wedi 
cymryd cam pwysig i’r cyfeiriad hwn drwy ddatgan 
argyfwng hinsawdd a ddangosodd ewyllys 
wleidyddol gynnar a chred yn yr angen i newid. 

Pasiodd y wlad Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, sy’n mynnu bod 
cyrff cyhoeddus yn ystyried effaith hirdymor 
penderfyniadau. Mae hyn yn canolbwyntio 
ar faterion amrywiol a chydgysylltiedig, gan 
gynnwys tlodi ac iechyd, yn ychwanegol at 
newid hinsawdd.

Penododd Cymru Gomisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn 2016 hefyd, gyda Sophie Howe yn 
ymgymryd â rôl swyddogol gyntaf y byd yn 
gweithio ar draws sectorau i gyflawni newid. 
Mae SWIC a Costain yn gweithio’n agos gyda 
Howe ar her y newid synergyddol.

Un enghraifft o’r modd y mae Cymru’n gweithio 
i nodi a chefnogi arweinwyr y dyfodol yw creu’r 
Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Mae’r cynllun yn cynorthwyo pobl 
ifanc â chyfleoedd i ddysgu a gwella’u sgiliau 
arweinyddiaeth. Mae ymgynghorydd Costain ar 
ddatgarboneiddio, Manuel Cortés Moreno, yn 
gyfranogwr yng ngharfan 2021-22. 

Gwyrddu swyddi presennol a chreu 
cyfle newydd  
Er mwyn i’r pontio at sero net lwyddo, mae’n rhaid 
i’r broses greu swyddi newydd a thwf busnes. Gall 
diwydiannau glân ymuno â chwaraewyr gwaddol, 
sy’n gorfod addasu a newid er mwyn bod yn 
addas i’r diben yn yr oes newydd hon.

Yn ychwanegol at gyflwyno’r ddadl wleidyddol 
ddomestig, mae’r cwmnïau sy’n gweithio yn 
SWIC – a chlystyrau eraill – yn fyd-eang eu 
natur yn aml. Fel y cyfryw, mae’n rhaid i unrhyw 
brosiect arfaethedig fod yn gystadleuol ar lefel 
fyd-eang i sicrhau dyraniad cyfalaf o’r lefel grŵp. 
Rhan o’r her clwstwr, felly, yw creu’r amgylchedd 
iawn i annog diwydiannau i ymsefydlu yn yr ardal 
ac ymrwymo i brosiectau newydd.

Denu buddsoddiad hirdymor yw’r her. Mae 
cwmnïau’n tueddu i ganolbwyntio ar linell 
amser yn yr ystod tair i bum mlynedd.
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Yn y Ddeddf hon, mae unrhyw gyfeiriad 
at y ffaith bod corff cyhoeddus yn gwneud 
rhywbeth “yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy” yn golygu bod yn rhaid i’r corff 
weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau 
bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r 
dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 
hwythau.” - Dyfyniad o’r Ddeddf

“

“

Mae dyfodol y diwydiant ynni yn ddisglair 
ond yn heriol. Bydd y rheiny yn y diwydiant 
yn gyfrifol am gyflawni’r newid ynni, yn 
ogystal â bodloni’r galw cynyddol am ynni 
gan boblogaeth fyd-eang sy’n tyfu.” 
- Manuel Cortés Moreno 

“ “

Mae’r ymdrech i ddatgarboneiddio yn un fwy 
tymor hwy o lawer, yn yr ystod 10-20 mlynedd, 
neu fwy. Er mwyn sicrhau’r ymrwymiadau 
hirdymor sydd eu hangen, mae’n rhaid i 
gwmnïau fod â ffydd y bydd polisïau’n parhau i 
gefnogi’u buddsoddiadau. 

Nod SWIC yw helpu i bontio’r bwlch rhwng 
diwydiant a llunwyr polisi. Yn aml, mae 
diwydiant a gwleidyddion yn camddeall ei 
gilydd, er gwaethaf dymuniad gan y ddau barti i 
wneud cynnydd. Mae dod â buddion gwahanol 
at ei gilydd gyda’r cyfan yn canolbwyntio ar yr 
un nod hirdymor yn darparu fforwm pwysig ar 
gyfer dod o hyd i ffordd ymlaen ar y cyd. 

Mae cwmnïau’n fwyfwy ymwybodol hefyd o 
risgiau i enw da a honiadau o wyrddgalchu. 
Ymrwymiad i adeiladu cyfleusterau newid 
ynni newydd a chreu swyddi newydd sy’n talu 
cyflogau da yw’r ffordd orau i fuddsoddwyr 
lywio anawsterau’r dirwedd newidiol. 

Rôl y byd academaidd
Mae Prifysgol De Cymru’n darparu cymorth i 
brosiect SWIC. Mae’r sefydliad hwn yn sganio 
technolegau a dulliau newydd yn barhaus er 
mwyn diogelu’r prosiect at y dyfodol – i sicrhau 
mantais dechnolegol lle bynnag y bo modd.

Mae gan ganolfannau ymchwil lleol ran i’w 
chwarae hefyd. Mae’r Ganolfan Ymchwil 
a Datblygu Hydrogen ym Mhort Talbot a’r 
Ganolfan Ymchwil Tyrbinau Nwy ym Mhrifysgol 
Caerdydd ill dwy yn dod o fewn rhanbarth 
SWIC. 

Gall y sylfaen ymchwil a gwybodaeth wyddonol 
hon fynd dipyn o’r ffordd i ddatrys rhai o’r 
ansicrwyddau a allai fod gan ddiwydiant, 
arweinwyr busnes a defnyddwyr ynglŷn 
â’r cysyniad o glwstwr. Maent yn darparu 
golwg holistaidd o ddatgarboneiddio 
sy’n gwahaniaethu’r hyn y mae SWIC yn 
ei wneud. Mae eu presenoldeb yn helpu i 
sefydlu cyflenwad weithwyr newydd hefyd 
sy’n frwd iawn ynglŷn â’r syniad o helpu i 
ddatgarboneiddio diwydiant a chael gyrfa sy’n 
talu cyflog da.

O’r cychwyn cyntaf, roedd uchelgeisiau gan 
SWIC i greu sgiliau cynaliadwy a swyddi â 
chyflogau uchel i anelu amdanynt a allai fod yn 
gatalydd i drawsnewid Cymru, yn gymdeithasol 
ac yn economaidd. Trwy gymryd rheolaeth ar 
ddatgarboneiddio, mae o fewn pŵer Cymru 
i sicrhau bod y canlyniadau’n cyflawni ei 
nodau i gyflawni gwaddol parhaus ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.
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CASGLIAD – LLYWIO’R FFORDD YMLAEN
Mae’r DU yn wynebu gorchwyl aruthrol i 
gyflawni’i hymrwymiadau sero net.

Er mwyn cyflawni’r nodau hyn, mae’n amlwg 
bod rhaid i lawer newid. Ar yr un pryd, mae’n 
rhaid i orchwyl hanfodol y diwydiant ynni – sef 
caniatáu i’r economi barhau i droi, gan bweru 
bywydau pobl – barhau. 

Mae’n amlwg bod heriau technegol i’w 
goresgyn, ond i alluogi hyn i ddigwydd mae’n 
rhaid cael cefnogaeth ar draws amrywiaeth o 
sectorau a diwydiannau.

Y broses gwerth cyfalaf (CVP) sy’n cynnig y 
llwybr gorau i gyflawni’r nod hwn. Mae’r broses 
hon yn amlinellu gweledigaeth glir o gamau 
ac asesiadau cyfnodol. Mae symudiad o’r fath 
yn cynnig cyfle i fapio cynnydd a’i asesu yn 
erbyn gweledigaeth hirdymor torri allyriadau. 
Gellir lleoli’r meddylfryd peirianneg ar ystod 
o raddfeydd, o’r micro i’r macro, ac mae’n 
ystyried y system fel cyfanrwydd. 

Er mwyn ehangu unrhyw rai o’r datrysiadau 
a ddatblygir ar lefel ranbarthol, bydd angen 
cynlluniau i gysylltu’r storïau hyn o lwyddiant 
ynghyd ac ysgogi newid ar lefel genedlaethol. 
Mae rhywfaint o dystiolaeth o gynllunio 
systemau’n dod at ei gilydd yn y clystyrau, 
ond wrth i’r DU fwrw ymlaen â’i chynlluniau, 
mae angen amlwg am integreiddiwr systemau 
cyffredinol ar lefel genedlaethol. 

Bydd pwytho ynghyd anghenion ac ysgogwyr 
amrywiol proses newid ynni’r DU yn un 
weledigaeth yn gymhleth a bydd yn mynnu 
cryn hyblygrwydd o ran agwedd. Dylai dyluniad 
system adael opsiynau’n agored er mwyn iddo 
fod mor gynhwysol ag y bo modd, gan allu 
derbyn mewnbynnau ac allbynnau gwahanol.

Ymateb i’r newidiadau yn gyflym
Nid gan y llywodraeth yn unig y daw’r galw am 
newid, serch hynny. Mae cwmnïau’n gwneud 
addunedau sero net yn gynyddol – a bydd rhaid 
iddynt ddechrau dangos sut y byddant yn eu 
cyflawni.

Bydd trwyddedau cymdeithasol i weithredu, 
i sicrhau bod cymunedau, rhanddeiliaid a 
buddiannau gwleidyddol yn deall y broses, yn 
hanfodol i gyflawni’r nodau uchelgeisiol hyn.

Cyrraedd sero net yw ymgais orau’r DU – a’r byd 
– i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Ond mae’n 
rhaid i’r camau tuag at y datrysiad hwn fod yn 
dderbyniol. Bydd darparu cyfleoedd cyflogaeth 
newydd ac esmwytho’r newid o’r rheiny mewn 
diwydiannau sy’n gysylltiedig â hydrocarbon yn 
rhan hanfodol o newid o’r fath.

Gallai’r technolegau a chysyniadau newydd hyn 
ddarparu cyflogaeth a chyfleoedd masnachol i 
gwmnïau’r DU. Os caiff ei wneud yn iawn gartref, 
bydd cwmnïau’n gallu allforio gwybodaeth 
a nwyddau o amgylch y byd – gan gynnwys 
nwyddau newydd o bosibl, fel hydrogen a CO2 
carbon isel. 

I gyrraedd y nod, bydd rhaid i’r llywodraeth 
wneud rhai penderfyniadau anodd ac ymrwymo 
cyfalaf gwleidyddol i gyflawni ei huchelgeisiau. 
Ond os yw’n cael pethau’n iawn, gallai’r DU 
achub ar y cyfle i ymgymryd â rôl arweiniol wrth 
ddarparu offer sero net i’r byd. 
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