Prosiectslyri
Adroddiad Terfynol
Datblygu proses rheoli maethynnau sy’n arloesol,
economaidd hyfyw ac ystyriol o’r amgylchedd

Derbyniodd y prosiect hwn gyllid drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 20142020, a ariannir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

1

Diolchiadau
Arweiniwyd y prosiect hwn gan Goleg Sir Gâr a chafodd ei gyflawni gan y tîm sydd
wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymchwil Amaethyddol yng Ngelli Aur, ar y cyd â phartneriaid y
prosiect, sef Power & Water, cwmni o Abertawe sy’n arbenigo mewn triniaethau dŵr
electrocemegol.
Derbyniodd y Prosiect gyllid drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen
Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariannir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Ni fyddai’r prosiect hwn wedi bod mor llwyddiannus oni bai am ymroddiad y tîm yma
yng Ngholeg Sir Gâr. Hoffwn ddiolch i Neil Nicholas (Swyddog Ymchwil), Ann Owen
(Cyllid a Gweinyddiaeth) a weithiodd ar y prosiect o’r dechrau i’r diwedd, a Lesley
Griffith (Swyddog Prosiect) a oedd yn rhan o’r tîm am y ddwy flynedd gyntaf. Hoffwn
ddiolch hefyd i’r tîm yn Power & Water am eu cymorth, arweiniad ac arbenigedd, sy’n
dangos sut y gall partneriaethau effeithiol lwyddo i gael canlyniadau.
Rydym hefyd wedi cael cymorth cyfathrebu gan ein partneriaid lledaenu gwybodaeth yn
AHDB Llaeth Cymru a Cyswllt Ffermio, yn ogystal ag arweiniad technegol ardderchog
gan y cyflenwyr cynnyrch GEA ac Aquatreat. Yn olaf, hoffem gydnabod y mewnbwn a’r
amser a roddwyd i’r prosiect gan ein Prif Randdeiliaid, sydd wedi cynnig arweiniad a
chymorth o’r dechrau i’r diwedd. Rwy’n gobeithio y bydd canlyniadau’r prosiect hwn yn
golygu bod eu mewnbwn yn werth yr ymdrech, a bod y datblygiadau hyd yma yn cwrdd
â’u disgwyliadau.
Cyflwyniad
Sefydlwyd y prosiect yn y lle cyntaf i sicrhau effeithlonrwydd a lleihau’r baich o storio
meintiau mawr o ddŵr sy’n cario maethynnau ailgylchadwy. Mae maethynnau’n
sylweddau pwysig sy’n darparu maeth hanfodol ar gyfer cynnal bywyd a thwf. Mae pob
gwrtaith fferm (slyri, tail buarth a baw ieir) yn cynnwys y maethynnau defnyddiol hyn.
Mi all tynnu maethynnau o wrtaith mewn ffordd effeithlon arbed costau gwrtaith
masnachol a lleihau effeithiau amgylcheddol difrifol. Fodd bynnag, gall rheolaeth wael
o wrtaith olygu bod llygryddion (gan gynnwys maethynnau) yn cael mynediad drwy
ddŵr ffo neu ddraeniau (er enghraifft, draeniau tir).
Wrth i’r diwydiant llaeth ddwysau, mae rheoli slyri’n dod yn fwy o broblem i ffermwyr,
Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol, Cyfleustodau Dŵr a Cyfoeth Naturiol Cymru.
Gyda deddfwriaeth lymach yn anorfod, bydd hyn yn ychwanegu at y baich presennol.
Er enghraifft, rhaid i bob ffermwr yng Nghymru gydymffurfio â Rheoliadau Adnoddau
Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) 2010 a elwir yn
‘Rheoliadau SSAFO Cymru’, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddogfen ‘Problemau Llygredd Amaethyddol – a’r
goblygiadau o safbwynt rheoli adnoddau naturiol’ (Haf 2016), llygredd amaethyddol yw’r
trydydd rheswm mwyaf cyffredin dros fethu â sicrhau statws da yng Nghymru. Mae’n
effeithio ar ryw 180 o gyrff dŵr unigol. Mae nifer yr achosion o lygredd gan ffermydd
llaeth a chig eidion ar draws Cymru wedi amrywio o 85 i 120 yn ystod bob un o’r chwe
(6) blynedd diwethaf. Mae’r gaeafau gwlyb diweddar a chwymp sylweddol yn y
farchnad laeth wedi ychwanegu at y pwysau ar yr amgylchedd a ffermwyr, gan leihau
eu gallu i fuddsoddi mewn dulliau o reoli storfeydd slyri a silwair.
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Mae achosion o lygredd tarddle penodol (megis y rhai a achosir gan storfeydd slyri’n
gorlifo) wedi’u crynhoi mewn rhannau arbennig o Gymru. Roedd 60% o’r achosion dros
y tair (3) blynedd diwethaf ar dir ffermydd llaeth Sir Gâr a Sir Benfro.
Felly, a ydy’r prosiect wedi cyflawni’r amcan gwreiddiol? Ydy, yn rhannol, er nad yw’r
dŵr o ansawdd gollwng eto. Mae’r prosiect wedi llwyddo i’r graddau bod cwmnïau
masnachol yn awyddus i weithio gyda ni i ddal ati i ddatblygu’r broses, i ategu at eu
systemau a’u prosesau nhw er mwyn cyrraedd y nod gwreiddiol a llawer mwy.
Mae treialon maes cyfyngedig wedi canfod y gellir defnyddio’r deunydd solet llawn
maethynnau ar y fferm, o’i handlo’n iawn, fel proses ailgylchu maethynnau hynod
effeithlon, gan gymryd lle slyri mewn ffordd effeithlon iawn, ac mae’r arwyddion cynnar
yn awgrymu risg isel iawn o halogi cnydau, gan ganiatáu ei wasgaru rhwng cnydau
silwair er enghraifft. Mae treialon cawell wedi dangos gwell gweithgarwch yn y pridd,
gyda chyfrif uwch o bryfaid genwair/mwydod yn y cawelli y gwasgarwyd y deunydd
solet ynddynt yn rheolaidd.
Rwy’n rhagweld bod amserau cyffrous iawn i ddod o ran datblygiadau ym maes rheoli
maethynnau. Bydd deddfwriaeth lymach a disgwyliadau cynyddol o du’r cyhoedd yn
sbarduno’r galw am welliannau. Bydd y bennod nesa’n gweld mwy o gydweithio gyda
chwmnïau masnachol, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau ymchwil i sicrhau
gwelliannau ym maes rheoli maethynnau. Megis dechrau ar bethau mawr sydd i ddod
y mae’r gwaith a gyflawnwyd hyd yn hyn.
John Owen – Rheolwr y Prosiect
Crynodeb Gweithredol
Mae dŵr ffo o slyri ar gaeau ffermydd yn un o brif achosion llygredd afonydd yng
Nghymru. Roedd y prosiect yn gobeithio mynd i’r afael â’r broblem hon drwy
ddefnyddio technoleg arloesol a gynlluniwyd i helpu i reoli slyri. Yr amcan oedd trin slyri
crai mewn ffordd oedd yn cael gwared â chymaint o’r elfennau sy’n halogi dŵr â phosib,
cyn gollwng yr hylif ‘wedi’i lanhau’ i gwrs dŵr lleol dan drwydded. Byddai hyn yn cael ei
wneud drwy broses gynradd o dynnu solidau drwy wahanu mecanyddol, yna ceulo
gronynnau coloidaidd a thoddedig drwy broses electrocemegol. Byddai’r
electrocemegolion yn cael eu cynhyrchu mewn adweithydd sono-electrocemegol
newydd â phatent, sef Soneco©, a ddatblygwyd gan y partneriaid prosiect Power &
Water. Yna defnyddiwyd camau gwahanu solidau/hylif eilaidd pellach i dynnu solidau ar
ôl y broses geulo, gan gynnwys arnofiad aer toddedig (DAF) a gwahanu’r darnau mân
ymhellach drwy broses fecanyddol. Cynhwyswyd proses ocsideiddio uwch (AOP) i gloi,
er mwyn ocsideiddio a gostwng y lefelau nitrogen amoniaidd a’r galw am ocsigen
cemegol (COD).
Mae angen llif porthiant sefydlog i sicrhau bod safle trin yn perfformio’n gyson. Mi
ddaeth hi’n fwy a mwy amlwg yn fuan iawn y byddai natur y matrics slyri’n newid yn aml
– gan hyd yn oed newid yn ystod y dydd weithiau. Roedd hyn yn gwneud hi’n anodd i’r
brif system wahanu ddarparu hylif cyson, unffurf oedd yn addas i’w brosesu ymhellach i
lawr y cwrs dŵr. Roedd yr amrywiaeth yn lefel y solidau cyfan (rhwng 2% - 11%) yn
golygu bod angen addasu’r patrwm trin trwy’r adeg. Gellid fod wedi cyflawni hynny gan
ddefnyddio sgriniau monitro ar-lein oedd yn bwydo data yn ôl i PLC (rheolwr rhesymeg
rhaglenadwy) yr adweithydd Soneco©. Fodd bynnag, roedd lefel yr halogyddion a
welwyd yn yr hylif a wahanwyd yn golygu y byddai cryn oedi cyn iddynt gyrraedd y lefel
ceulo oedd yn ofynnol ar gyfer triniaeth ddigonol, gan olygu nad oedd yr adweithydd
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electrogeulu yn opsiwn ymarferol i sicrhau trwybynnau derbyniol ar ffermydd
gweithredol.
Yn ogystal, roedd lefel y cyfanswm solidau yn yr hylif oedd yn cyrraedd yr adweithydd
yn golygu bod angen defnyddio ceryntau trydanol uwch, er mwyn i’r metel o’r anodau
ymdoddi i’r hylif ar gyfradd briodol i ganiatáu’r cyfraddau trin cywir. O ganlyniad, mi
berodd y ceryntau trydanol uwch ar draws yr electrodau i’r gronynnau oedd wedi’u
gwefru’n negyddol fudo i’r anod ar gyfradd gyflymach. Roedd y system pŵer
uwchsain a ddefnyddiwyd i atal y solidau gronynnol rhag adsugno yn aneffeithiol ar y
lefelau solidau canran uwch hyn (>1%). O ganlyniad, byddai’r anodau’n mynd yn fudr
iawn, gan atal llif y cerrynt trydanol – a byddai’r driniaeth yn dod i stop. I geisio datrys
hyn, byddai angen gwanhau’r mewnlif i’r adweithydd i lefel a fyddai’n caniatáu triniaeth
barhaus. Fodd bynnag, ysytyriwyd bod hynny’n wrthgynhyrchiol, oherwydd byddai
angen cyfuno dŵr â’r porthiant slyri ac yna cael gwared arno’n nes ymlaen.
Roedd defnyddio triniaethau hylif cemegol fwy traddodiadol yn lle hynny, a
ddefnyddiwyd eisoes i reoli dŵr gwastraff mewn diwydiannau eraill, yn golygu y gallai’r
driniaeth barhau waeth beth oedd lefel yr halogiad. Mae handlo a storio cemegau a
gollyngiadau cemegol ymhlith y pryderon sy’n gysylltiedig â defnyddio cemegau, er bod
ffermydd eisoes yn defnyddio cemegau i reoli’r fferm o ddydd i ddydd, felly ni ddylai hyn
fod yn broblem sylweddol.
Mae maint y cemegyn sydd ei angen yn cyfateb i lefel yr halogiad. Byddai lefelau
halogiad uchel yn gofyn am seilwaith ychwanegol ar gyfer y safle, gan gynnyddu’r
costau. O ganlyniad, ystyrir bod cyfuno slyri crai o storfa slyri â dŵr fferm budr i gael
cyfanswm dwysedd solidau terfynol o 1.5% - 2.0% yn gam ymlaen o ran datblygu
system drin lwyddiannus. Byddai hynny’n golygu costau cyfalaf a gweithredu is, ond yn
dal i ostwng y lefelau slyri a dŵr budr ar y fferm.
Ni lwyddodd yr adweithydd Soneco© AOP, a gynlluniwyd i dynnu deunydd organig
styfnig anodd ei drin, a llawer o ddeunydd anorganig o ddŵr gwastraff drwy ocsidiad,
gan ddefnyddio radicalau rhydd hydrocsyl, fel y mae ar hyn o bryd, i sicrhau cyfraddau
trin digonol i ganiatáu i’r dŵr gael ei ollwng i gwrs dŵr lleol. Mae angen ymchwiliadau
pellach er mwyn addasu a diwygio’r adweithydd, i ganiatáu cyfraddau uwch o ocsidiad
ar raddfa’r safle trin.
Cyfraddau Echdynnu Presennol
Cafwyd cyfraddau echdynnu maethynnau yn ogystal â chyfanswm solidau ardderchog,
fel y gwelir yn y tabl isod. Fodd bynnag, oherwydd y lefelau COD uwch nag a ganiateir,
nid yw ansawdd y dŵr yn ddigon da eto i’w ollwng i gwrs dŵr.
Sylwadau Cyffredinol
• Crynodiad solidau yn y porthiant yn fwy anwadal na‘r disgwyl
gan effeithio ar berfformiad y safle
• Yr angen tebygol am system tanc clustogi/cydbwyso
• Bydd hyn yn cynyddu’r gyfradd o solidau a ddelir yn ystod y
broses echdynnu gynradd
• Ad-drefnu offer prosesu i ddelio â llwyth solidau uwch o’r broses
echdynnu gynradd
• Addasu’r AOP i ddelio â llwythi cynyddol
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1.0 Trosolwg o’r Prosiect
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae gor-ddefnydd o slyri fferm wedi dod yn fwy a mwy
amlwg, gyda’r maethynnau dros ben yn trwytholchi i’n nentydd a’n hafonydd. Mae
llygru’n cyrsiau dŵr fel hyn yn cael effaith negyddol ddifrifol ar randdeiliaid lleol, drwy ei
effaith ar ansawdd y dŵr a bioamrywiaeth cyrsiau dŵr nifer o afonydd Cymru, y
gostyngiad anesboniadwy yn y nifer o eog, yr incwm o dwristiaeth, a dirywiad y
diwydiant pysgota.
Ar 13eg Rhagfyr 2017, i sicrhau bod cyrsiau dŵr yn cael eu hamddiffyn yn well rhag
llygredd amaethyddol, dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni,
Cynllunio a Materion Gwledig ei bod hi’n bwriadu cyflwyno dull newydd o daclo llygredd
amaethyddol ar gyfer Cymru gyfan. Y bwriad oedd bod y ddeddfwriaeth newydd yn dod
i rym yn Ionawr 2020, ond gohiriwyd hynny oherwydd COVID 19.
Mae’r rheoliadau presennol ar gyfer rheoli slyri yn gofyn am danciau slyri, sy’n gweithio
i ryw raddau, ond mae glawiad uchel yn achosi problemau capasiti. Mae’r newid yn yr
hinsawdd yn arwain at friglifau hir a dylifiadau isel iawn, a thymheredd dŵr uchel sy’n
gwneud problemau rheoli slyri yn waeth.
Mae gorddefnydd o slyri ar y tir yn achosi llygredd, felly mae ffermwyr yn chwilio am
ddulliau gwahanol i’r rhai traddodiadol, i adeiladu mwy o gydnerthedd i’r dirwedd, ac i
leihau siltiad a llygredd a ledaenir o ffermydd.
Mae pwysau o du’r farchnad economaidd yn gorfodi ffermwyr i ehangu a throi at ffermio
dwys, gan wneud y broblem slyri’n waeth, ond gan greu marchnad newydd ar gyfer
rheoli maethynnau.
Mae gwasgaru gormod o slyri, yn arbennig, yn gwneud ffermydd yn llai effeithlon, felly
nid yw ffermydd mor broffidiol at y gallent fod. Mae’r Prosiectslyri wedi nodi
gwelliannau effeithlonrwydd posib i’r diwydiant llaeth yng Nghymru gwerth £50M drwy
ddulliau gwell o reoli maethynnau, gan gynnwys cyfraddau gwasgaru ac amseru priodol
i sicrhau’r cnydau gorau posib, a defnydd gwell o’r maethynnau sydd ar gael.
Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn gweithio o fewn y cyfyngiadau arfer gorau a’r
technolegau presennol, ond nid yw’r datblygiadau wedi cadw i fyny â’r angen i ehangu.
Mae ffermwyr yn teimlo eu bod yn cael eu rheoleiddio, ond nad ydynt yn cael yr offer
sydd ei angen arnynt i ddatrys y mater yn effeithiol.
Mae gormod o ddŵr yn cael ei wastraffu ac mae angen i’r diwydiant edrych ar
gyfleoedd i wella effeithlonrwydd. Trwy echdynnu’r dŵr o slyri gwartheg, sydd, ar
gyfartaledd, yn 90% o’r cyfaint cyfan, mi allai’r diwydiant llaeth leihau ei alw am ddŵr
glân yn ddramatig. Hyd yn oed yng Nghymru, mae hafau sych diweddar wedi amlygu
pwysigrwydd cael cyflenwad digonol o ddŵr glân. Mae goblygiadau’r datblygiadau o
ran ailgylchu’n rhai buddiol i’r amgylchedd yn fyd-eang.
Beth Oedd ein Bwriad?
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Daeth partneriaeth ymchwil a datblygu cydweithredol at ei gilydd ar gyfer y prosiect hwn,
gan gyfuno diwydiant ac Addysg Bellach er mwyn:
•
●
●
●
●

Rhoi technoleg arloesol, seiliedig ar gysyniad profedig, ar waith o fewn y sector
amaethyddol
Lleihau’r perygl o lygredd o slyri fferm yn sylweddol
Gwneud y mwyaf o’r gwerth posib o ran ailgylchu maethynnau
Lleihau costau storio a handlo slyri yn sylweddol
Dylunio, datblygu a phrofi systemau economaidd pwrpasol, hyfyw, y gellir eu
haddasu ar gyfer buchesi llaeth o wahanol feintiau.

Datblygodd Power & Water (KP2M Ltd) dechnoleg â phatent (Soneco©) sy’n cyfuno
uwchsain pŵer ac electrolysis i drin dŵr, a thechnoleg a elwir yn ‘Sono-electrocemeg’
(www.sonoelectrochemistry.com). Y dechnoleg arbennig hon oedd wrth wraidd y system
brosesu beilot.
Mae’r dechnoleg arloesol hon yn seiliedig ar gynhyrchu electronau a cheudodiad i
gyflymu proses effeithlon o echdynnu deunydd anorganig, organig a maethynnau, yn
ogystal â phuro’r dŵr gwastraff (a’r slwtsh) o facteria pathogenaidd. Mae ceudodiad yn
golygu ffurfio ceudodau anwedd mewn hylif – h.y. parthau bach heb hylif (‘swigod’ neu
‘wagleoedd’) – a grëir o ganlyniad i rymoedd sy’n gweithio ar yr hylif. Mae ceudodiad a
achosir gan offer a thechnegau uwchsain a hydrodeinamig wedi’i ddefnyddio fel catalydd
ar gyfer nifer o adweithiau endothermig hysbys a phendant, a sicrhawyd drwy brosesau
tymheredd uchel/pwysedd uchel yn y gorffennol. Mantais ceudodiad yw effaith y
pwysedd a’r tymheredd uchel a gyrhaeddir yn y parth effaith ger y swigen sydd wedi
dymchwel, am fod cyfradd y twymo’n ddigonol i ddechrau a chynnal adweithiau mewn
hydoddiant dyfrllyd a hydoddiant arall.
Ffigur 1. Effaith uwchsain mewn hylifau (© Bruno G. Pollet)
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Defnyddiwyd dwy fersiwn o’r adweithydd Soneco™ yn y system i gyflawni’r canlynol:
● Niwtralu’r gwefriad drwy ddosio electrocemegol (trawsnewid halogyddion
hydawdd yn ffurf anhydawdd – y gellir eu gwahanu’n hawdd)
● Triniaeth AOP (proses ocsideiddio uwch) – mae hyn yn mwyneiddio deunydd
organig ystyfnig, ac yn dadelfennu’r amonia

Dangosir cynllun cyffredinol y safle trin yn Ffigur 2 isod, ac mae’n dangos sut mae’r
deunydd yn llifo drwy’r safle, o’r fan lle mae’r slyri crai o’r iard yn mynd i mewn, i’r fan lle
mae’r dŵr sydd wedi’i drin yn dod allan.
Ffigur 2. Diagram o’r cynllun modiwlaidd a’r broses drin.
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Nod y Prosiect Slyri oedd lleihau gwastraff ar ffermydd mewn ffordd arloesol, helpu i
ddiogelu’r amgylchedd, a mynd i’r afael ag effaith y diwydiant amaethyddol ar
ecosystemau, drwy ddatblygu system echdynnu a phuro dŵr i reoli slyri ar ffermydd.
Gyda’r diwydiant llaeth yn mynd yn fwy dwys, mae rheoli slyri’n mynd yn broblem
gynyddol i ffermwyr a’r amgylchedd.
Yn arwain y prosiect roedd campws amaethyddol Coleg Sir Gâr, sef Gelli Aur, a Power
& Water, cwmni o Abertawe sy’n arbenigo mewn triniaethau dŵr electrocemegol.
Cafodd y prosiect gyllid drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen
Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariannir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Rhoddodd y prosiect dechnoleg arloesol,
seiliedig ar gysyniad profedig, ar waith i ostwng llygredd aer a dŵr a lleihau cyfaint
cyffredinol slyri gymaint ag 80%. Byddai system echdynnu a phuro dŵr yn cael ei
datblygu, oedd yn echdynnu dŵr o slyri ac yn trin y dŵr a echdynnwyd, gyda’r nod o’i
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wneud yn dderbyniol i’w ail-ddefnyddio ar y fferm, neu’i ollwng yn ddiogel. Roedd y
system hefyd yn defnyddio’r maethynnau o’r slyri i wneud gwrtaith o ansawdd da.
Y nod oedd lleihau’n sylweddol y perygl o lygru aer a dŵr, a gwneud y mwyaf o werth
maethol ailgylchu slyri. Cynlluniwyd y broses i leihau maint y slyri sy’n cael ei storio ar
ffermydd yn sylweddol, yn ogystal â’r costau handlo.
Mi allai echdynnu maethynnau o wrtaith yn effeithlon arbed costau gwrtaith masnachol a
lleihau’r effaith amgylcheddol yn sylweddol.
Nod y prosiect oedd dylunio, datblygu a dilysu system drin economaidd hyfyw a fyddai
ar gael yn fasnachol i’w defnyddio ar ffermydd.
Problem
• Mae gan wastraff amaethyddol werth
maethol uchel a’r potensial i lygru
cyrsiau dŵr
• Mae buchesi mwy a ffermio dwys yn
cynyddu’r anghenion storio a’r
problemau gwasgaru
• Mae glawiad uwch (newid yn yr
hinsawdd) yn gofyn am reolaeth lymach
ar systemau rheoli slyri gwastraff a dŵr
gwastraff ar ffermydd

Ateb Posib
• Rhoi technoleg arloesol sy’n seiiedig
ar gysyniad profedig ar waith
• Echdynnu dŵr o slyri
• Lleihau’r risg o lygredd
• Gwneud y mwyaf o werth maethol
ailgylchu slyri
• Lleihau costau storio a handlo

Cynllun y Cyfleuster
Mae’r cyfleusterau ymchwil wedi’u lleoli ar fferm laeth Gelli Aur, Coleg Sir Gâr fel y
dangosir yn Ffigur 3. O’r cynllun, gallwch weld y siediau gwartheg y cesglir y slyri
ohonynt, dau danc storio slyri mawr, offer trin slyri modiwlaidd a godwyd ar badiau
concrid o fewn byndiau, a sied storio ar gyfer y solidau uchel eu maeth a wahanwyd.
Ffigur 3. Safle Gwahanu Slyri (fel y’i adeiladwyd)
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Gwahanu Deunydd Coloidaidd a Deunydd Toddedig
Mae’r safle wedi’i gynllunio i echdynnu deunydd coloidaidd crog yn ogystal â’r
gronynnau gwefredig toddedig a geir mewn slyri gwartheg. Gwneir hyn drwy
fecanweithiau electrostatig sy’n ceulo ac yn clystyru’r gronynnau.
Defnyddir dau brif fecanwaith i echdynnu gronynnau gwefredig o ffrydiau dŵr gwastraff,
sef niwtraleiddio gwefriad ac ysgubiad clystyru.
Beth yw Niwtraleiddio Gwefriad?
Ceulo yw’r broses o niwtraleiddio gwefriadau arwyneb electronig gronynnau, ffibrau a
deunydd coloidaidd mewn dŵr a’u cadw ynghrog.
Gellir disgrifio deunydd coloidaidd fel unrhyw sylwedd sy’n ddegfed rhan o filimetr neu
lai, sydd ynghrog mewn hydoddiant dyfrllyd.
Mae ychwanegu gwefriadau cationig yn niwtraleiddio’r gwefriadau arwyneb anionig, gan
ganiatáu i’r gronynnau ddod i gysylltiad â’i gilydd.
Ffigur 4. Diagram Niwtraleiddio Gwefriad

Wedi’i addasu o ddiagram drwy gwrteisi ChemTreat

Yna gellir defnyddio clystyrydd i rwymo’r gronynnau ceuledig at ei gilydd. Mae
clystyryddion yn tueddu i fod â gwefriadau cyferbyniol i’r ceulydd, all yna ddenu ac
athyrru’r gronynnau.
Beth yw Ysgubiad Clystyru?
Gellir disgrifio ysgubiadau clystyru fel agregau mawr o hydrocsidau halwyn mwynol e.e.
Al(OH)3 neu Fe(OH)3 a ffurfir pan fydd halwynau aliminiwm (Al) e.e. clorid polyaliminiwm neu haearn (Fe) e.e. clorid fferrig, yn cael eu hychwanegu at ddŵr. Hefyd,
mae’r hydrocsidau anhydawdd (pH niwtral) yn ffurfio rhwyd moleciwlaidd gyda gwefriad
electrostatig positif sy’n denu, yn dal, ac yn glynu at y gronynnau coloidaidd sydd wedi’u
gwefru’n negyddol yn yr hylif, gan achosi i’r coloidau gael eu rhwydo yn yr ysgubiad
clystyru.
Ffigur 5. Diagram o Ysgubiad Clystyru

Gronynnau
wedi’u
gwefru’n
negyddol

Gronynnau gwefredig
wedi’u rhwydo i ffurfio
ysgubiad clystyru
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Hydrocsid Metel

2.0 Profion Labordy o’r Broses a Dadansoddiad Rhagarweiniol o Samplau
Cyn bod y safle trin yn cael ei gyflenwi, ei osod a’i gomisynu ar Fferm Gelli Aur,
cymerwyd samplau o Fferm Gelli Aur a fferm arall gyfagos oedd eisoes yn defnyddio
hidlydd gwasg sgriw er mwyn cynnal profion labordy. Rhoddodd hyn gyfle i dreialu
paramedrau trin amrywiol a dadansoddi’r canlyniadau yn y labordy. Roedd yn gymorth
i gyfrifo capasiti’r cyflenwad pŵer, y newidydd, a’r deunydd electrod angenrheidiol,
ymhlith pethau eraill, i sicrhau lefelau trin boddhaol. Cynhaliwyd profion bicer yn y lle
cyntaf i benderfynu ar y deunydd electrod gorau i’w ddefnyddio yn y sampl, y gofyniad o
ran cerrynt trydan, a’r amser cadw. Yn ail, defnyddiwyd adweithydd bach pen-mainc
(Soneco©) gydag uwchsain, i ymchwilio ymhellach ac efelychu cynllun y safle trin go
iawn ar y fferm.
Methodoleg prawf jar

Llun 1: Prawf Jar

1. Gosodwch sampl o ffracsiwn hylif slyri a
wahanwyd mewn bicer gyda dau electrod
(+ve a –ve) wedi’u cysylltu â chyflenwad
pŵer cerrynt sefydlog.
2. Trowch y sampl yn barhaus i sicrhau ei fod
yn unffurf trwyddi draw. Mae hynny’n golygu
bod y moleciwla ymatebol yn fwy tebygol o
ddod i gysylltiad â’i gilydd yn ystod y
driniaeth electro.
3. Ar adegau rheolaidd, cymerwch samplau
bach a’u profi i weld a ydynt yn clystyru ac i
ba raddau, ac i bennu dwysedd y ffosffad,
nitrad a photasiwm ymhlith pethau eraill, yn
ogystal â’r galw am ocsigen cemegol (COD).
4. Gellir addasu paramedrau megis cryfder y
cerrynt, y cyfraddau llif ac ati fel bo angen.
5. Gellir rhoi samplau mewn clystyrydd cyflymder amrywiol a’i droi pan fo angen er
mwyn tyfu’r clystyrau.
6. Cynhaliwyd dadansoddiad o samplau gan ddefnyddio sbectroffotomedr HACH
DR3900 a phecynnau profi cysylltiedig.
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Methodoleg prawf adweithydd pen-mainc (gydag uwchsain):
1. Gosodwch sampl o ffracsiwn
Llun 2: Prawf Adweithydd Pen-mainc
hylif slyri a wahanwyd yn yr
adweithydd pen-mainc sonoelectrocemegol pwrpasol
(Soneco©) (1200ml) a bicer
mawr (500ml)
2. Trowch y bicer mawr yn
barhaus gan ddefnyddio
cymysgydd uwchben.
3. Pwmpiwch gynnwys y bicer i
mewn trwy fewnbibell yr
adweithydd gan ddefnyddio
pwmp llif amrywiol (peristaltig),
gan ganiatáu i lefel yr hylif yn yr
adweithydd godi nes bod yr hylif yn llifo drwy’r allbibell ac yn ôl i’r bicer.
4. Trowch gyflenwad pŵer yr electrodau a’r generadur/trawsddygiaduron uwchsain
ymlaen (gosodwyd amledd uwchsain y generadur/trawsddygiaduron ar 28kHz –
32kHz).
5. Ar adegau rheolaidd, cymerwch samplau bach a’u profi i weld a ydynt yn clystyru
ac i ba raddau, ac i bennu dwysedd y ffosffad, nitrad a photasiwm ymhlith pethau
eraill, yn ogystal â’r galw am ocsigen cemegol (COD).
6. Gellir addasu paramedrau megis cryfder y cerrynt, y cyfraddau llif ac ati fel bo
angen.
7. Gellir rhoi samplau mewn clystyrydd cyflymder amrywiol a’i droi pan fo angen er
mwyn tyfu’r clystyrau.
8. Cynhaliwyd dadansoddiad o samplau gan ddefnyddio sbectroffotomedr HACH
DR3900 a phecynnau profi cysylltiedig.
Unwaith bod paramedrau’r system wedi’u diffinio, defnyddiwyd data canlyniadau’r
larbordy i gyfrifo’r gofynion ar gyfer cynnal y broses ar raddfa fwy.
Yn dilyn y profion labordy daethpwyd i’r casgliad bod y cyfraddau echdynnu
maethynnau uchaf i’w gweld wrth ddefnyddio alwminiwm fel y deunydd anod, o’i
gymharu â deunyddiau eraill e.e. haearn/dur. Roedd maint a dwysedd y clystyrau’n
well pan ddefnyddiwyd electrodau alwminiwm. Roedd gwaith diweddarach a wnaed
gan Power & Water yn awgrymu bod hyn efallai am fod math fferrus (Fe++) o haearn yn
cael ei gynhyrchu a’i ryddhau i’r hylif, yn hytrach na’r math fferig (Fe+++) fwy effeithiol.
Felly gosodwyd electrodau alwminiwm yn yr adweithydd electrogeulad gydag arnofiant
aer toddedig.
Dadansoddiad o Benderfynyddion
Cafodd y samplau a gasglwyd yn ystod y prosiect eu dadansoddi ar gyfer y canlynol yn
ôl y gofyn:
% Cyfanswm Solidau (TS)
Cyfanswm Solidau Crog (TSS)
Galw am Ocsigen Cemegol (COD)
Galw am Ocsigen Biolegol (BOD)
Cyfanswm Ffosfforws
Orthoffosffad (Ffosffad Toddedig)
Cyfanswm Nitrogen
Cyfanswm Potasiwm
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Cyfanswm Alwminiwm
Alcalinedd
pH

Cyfanswm Haearn
Tyrfedd

Beth yw ystyr BOD a COD?
•

•

BOD (Galw am Ocsigen Biolegol): Sef ar ba gyfradd mae organebau’n
defnyddio ocsigen yn y sampl wrth sefydlogi deunydd organig. Mae hyn yn
mesur cryfder y dŵr ar sail maint yr ocsigen mae’r bacteria’n ei ddefnyddio, ac fel
arfer caiff y prawf ei gynnal dros 5 diwrnod (BOD5) a’i feithrin ar 20 gradd C. Po
uchaf yw’r BOD, y cryfaf yw’r gwastraff.
COD (Galw am Ocsigen Cemegol): Sef faint o ocsigen y gall adweithiau
cemegol ei ddefnyddio mewn sampl o faint penodedig, ac mae’n baramedr
pwysig ar gyfer pennu maint y deunydd organig yn y sampl, ac felly llygriad posib
cyrsiau dŵr (yn aml mae COD a BOD yn mynd law yn llaw). Yn yr achos hwn,
roedd yn well cynnal prawf COD yn hytrach na BOD am fod angen 5 diwrnod ar
gyfer BOD5, ond gellid dadansoddi COD ar y llaw arall mewn mater o oriau.

Canlyniadau Profion Cyn Gosod
Yn y tabl isod, gwelir canlyniadau dadansoddiad labordy cynnar o slyri wedi’i wahanu, o
fferm leol lle’r oedd gwahanydd gwasg sgriw eisoes yn cael ei ddefnyddio, sy’n dangos
y rhaniad rhwng y ffracsiynau solet a’r ffracsiynau hylif:
Tabl 1. Dadansoddiad o Raniad Maethynnau Slyri Wedi’i Wahanu o Fferm Gyfagos
Penderfynydd
Slyri crai
Hylif wedi’i wahanu
Deunydd solet wedi’i
wahanu
Cyfanswm Ffosfforws
340 mg/l
390 mg/l
400 mg/l (0.4kg/m3)
Cyfanswm Nitrogen

3200 mg/l

1300 mg/l

14000 mg/l (14kg/m3)

Potasiwm

2010 mg/l

1530 mg/l

1690 mg/l (1.69kg/m3)

•
•

•
•

Ffosfforws – wedi’i ddosbarthu’n gyfartal rhwng y cam solet a’r cam hylif gyda
thua 18% o gynnydd yn y crynodiad yn ystod y ddau o’i gymharu â slyri crai.
Cyfanswm Nitrogen – Dros 400% o gynnydd yng nghrynodiad y deunydd solet
wedi’i wahanu o‘i gymharu â slyri crai (gellid echdynnu tua 75% o hwn wrth
brosesu’n bellach i lawr y cwrs dŵr).
Potasiwm – Crynodiad is i’w weld yn ystod y cam solet (tua 20%) a’r cam hylif
(tua 30%) fel ei gilydd, o’i gymharu â slyri crai.
Sylwedd Sych – Cynnydd mawr yng nghanran sylwedd sych y deunydd solet,
yn ôl y disgwyl (o 8% i 36%)

3.0 Gosod a Chomisiynu’r Safle Trin
Roedd y gwaith o osod y safle wedi’i gwblhau erbyn diwedd haf 2018. Roedd hi’n
hanfodol comisiynu’r safle trin yn y ffordd gywir er mwyn sicrhau ei fod yn rhedeg yn
effeithiol a diogel yn y dyfodol. Oherwydd natur y broses drin, roedd hi’n ddoethach
comisiynu’r safle fesul rhan, yn hytrach na fel safle cyfan. Mae’r rhannau hyn fel a
ganlyn:
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1. Gwahanu Pen Blaen – yn cynnwys y pwmp bwydo slyri a’r ddau wahanydd, sef
y wasg sgriw, a’r allgyrchydd arllwys
2. Sono-electrogeulad Soneco© gydag
Arnofiant Aer Toddedig (DAF).
3. Gwahanydd Pentwr Disgiau
Allgyrchu
4. Sono-electro-ocsideiddiad
Soneco© gyda Phroses Ocsideiddio
Uwch (AOP).
Unwaith bod un rhan wedi’i chomisiynu’n
briodol, tro’r rhan nesaf fyddai hi, nes bod y
safle cyfan yn barod i’w weithredu’n ddiogel
ac yn effeithiol.
Llun 3: Safle Trin CSG

Cyfrifiadau Cydbwysedd Mas Solidau/Hylifau
Er mwyn sefydlu dosbarthiad y deunydd solet crog yn y slyri a’r elfennau gwahanol ar ôl
gwahanu’r slyri, roedd gofyn cynnal cyfrifiadau cydbwysedd mas. Isod ceir enghraifft o
gyfrifydd a ddatblygwyd gan GEA, a ddefnyddiwyd ar gyfer gwahanu gydag Allgyrchydd
Arllwys. Datblygwyd cyfrifyddion eraill gan Power & Water, oedd yn cynnwys modelu
drwy wahanu gyda gwasg sgriw. Defnyddiwyd y ddau gyfrifydd i bennu perfformiad y
ddau brif ddull o wahanu.
Ffigur 6. Enghraifft o Gyfrifydd Cydbwysedd Mas a ddefnyddiwyd yn y prosiect (drwy gwrteisi GEA)

Yn ystod y broses o gomisiynu’r safle, daethom i ddeall yn well o lawer beth sy’n ofynnol
i drin slyri fferm yn ddiogel. O newidiadau mynych yng nghyfanswm y cynnwys solet (yn
amrywio o 3% yn yr haf i 11% yn y gaeaf), i’r gyfran o solidau toddedig roedd yn rhaid i’r
safle eu rheoli a delio â nhw (gall hyn fod mor uchel â 70%). Mae gwerthfawrogiad o’r
deunydd sydd wedi’i ymgorffori yn y matrics slyri wedi bod yn allweddol er mwyn rheoli’r
broses yn well, a chynnwys cam cyflyru cyn gwahanu’r solidau/hylifau. Trwy hynny,
llwyddwyd i drin yr elifion a gafwyd o ganlyniad yn well.
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Gan ddefnyddio’r cam cyn-trin/cyflyru, llwyddwyd i drawsnewid y slyri o liw brown tywyll
i liw melyn golau lled dryloyw. Dangosodd dadansoddiadau labordy bod modd lleihau
rhai o’r penderfynyddion allweddol yn sylweddol.
Comisiynu’r Broses Wahanu Pen Blaen Gynradd
Gellir disgrifio trywydd y slyri ar Fferm Gelli Aur yn gryno fel a ganlyn:
Mae’r slyri’n gadael y sied gwartheg ac yn mynd i mewn i sianel gasglu cyn cael ei
wagio i bydew casglu. O’r fan honno, gellir pwmpio’r slyri’n uniongyrchol i’r storfa slyri,
neu ei fwydo i’r naill neu’r llall o’r ddau brif wahanydd pen blaen drwy bwmp a
chymysgwr siafft hir fertigol, sy’n gweithredu’n electronig ar gyflymder amrywiol.
Y Broses Echdynnu Solidau Gynradd
Pwrpas y cam tynnu prif solidau oedd cael gwared â’r solidau mawr bras o’r ffrwd
elifion. Byddai’r solidau a wahanwyd yn ffurfio deunydd solet (cêc) y gellid ei bentyrru
a’i storio yn ystod y tymor caeedig. Dylai cyfanswm y solidau yn yr hylif a gynhyrchwyd
ar ôl y gwahanu fod yn ddigon isel i beidio â gorlwytho’r prosesau dilynol ymhellach i
lawr y cwrs dŵr. Roedd symud gymaint o’r deunydd solet gronynnol â hyn yn ystod y
cam hwn yn golygu bod cyfran o’r maethynnau (gronynnol) hefyd yn cael eu tynnu, gan
olygu bod llai o faetholion yn cael eu llwytho ar y broses drin.
Treialwyd dwy brif uned wahanol:
1 Gwasg Sgriw – costau rhedeg is, haws ei gweithredu ond yn tynnu
llai o solidau
2 Allgyrchydd Arllwys – costau rhedeg uwch, mwy o ynni ond yn
tynnu mwy o solidau
Gwahanydd Gwasg Sgriw – SPS (Cri-man SP/260 Mini)
Llun 4: Gwahanydd Gwasg Sgriw

Casglwyd samplau o’r slyri crai, yr hidlif a’r
deunydd solet ar adegau rheolaidd, deirgwaith y
dydd – 9 sampl i gyd. Cafodd y samplau eu
dadansoddi i bennu canran y cyfanswm solidau
(%CS) er mwyn cynnal cyfrifiadau cydbwysedd
mas ar yr hyn oedd yn cyrraedd ac yn gadael y
system. Defnyddiwyd canlyniadau’r cyfrifiadau
hyn fel sail i’r broses gomisiynu a thrin yn adran
2 (Sono-electrogeulad Soneco© gyda DAF).

Siart 1. Tynnu Solidau gyda Gwasg Sgriw
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Screw Press %TS
12
10

%DS

8
6
4
2
0
Feed %DS

Gwasg Sgriw
• Porthiant cyfartalog
• Hidlif cyfartalog
• Cyfradd dynnu gyfartalog
• Cêc

Filtrate %DS

Cyfanswm Solidau 6.2%
Cyfanswm Solidau 5.1%
17.1%
Cyfanswm Solidau 29%

Sylwadau
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cynhyrchu deunydd solet (cêc) da, hwylus i’w bentyrru
Cyfradd tynnu solidau is (o’i gymharu ag ardywallt)
Solidau mân yn pasio drwy’r hidlydd sgriw
Gorlwytho’r broses drin ymhellach i lawr y cwrs dŵr
Dylid treialu sgrin fwy mân
Y cyfarpar wedi’i gynllunio i gynhyrchu cêc sych yn hytrach na dŵr wedi’i
drin, gyda lefelau isel o solidau
7. Costau rhedeg – mae’r wasg sgriw’n defnyddio 5kWh o ynni ar gyfartaledd
pan mae’n weithredol. Mae hyn yn cyfateb i £0.75 yr awr neu £2,190 y
flwyddyn (yn seiliedig ar 8 awr y dydd; 365 diwrnod y flwyddyn).

Maint y sgrin safonol a ddarparwyd gan y gwneuthurwr i wahanu’r slyri oedd 0.5mm. Yn
nes ymlaen prynwyd sgrin 0.25mm, a chafodd honno ei threialu hefyd mewn
cymhariaeth â’r Allgyrchydd Arllwys.
Allgyrchydd Arllwys (GEA UCD 345)
Llun 5: Allgyrchydd Arllwys

Fel gyda’r Gwahanydd Gwasg Sgriw, y nod
oedd casglau samplau o’r slyri crai, yr all-lif a’r
deunydd solet (cêc) ar adegau rheolaidd,
deirgwaith y dydd – 9 sampl i gyd. Unwaith
eto, cafodd y samplau eu dadansoddi i bennu
canran y cyfanswm solidau (%CS) er mwyn
cynnal cyfrifiadau cydbwysedd mas ar yr hyn
oedd yn cyrraedd ac yn gadael y system.
Defnyddiwyd canlyniadau’r cyfrifiadau hyn fel
sail i’r broses gomisiynu a thrin yn adran 2
(Sono-electrogeuad Soneco© gyda DAF).
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Siart 2. Tynnu Solidau gydag Allgyrchydd Arllwys

Decanter %TS
12
10

%DS

8
6
4
2
0
Feed %DS

Allgyrchydd
• Porthiant cyfartalog
• All-lif cyfartalog
• Cyfradd dynnu gyfartalog
• Cêc

Centrate %DS

Cyfanswm Solidau 5.7%
Cyfanswm Solidau 2.7%
52%
Cyfanswm Solidau 25%

Sylwadau
1.
2.
3.
4.
5.

Cynhyrchu deunydd solet (cêc) da, hwylus i’w bentyrru
Cyfradd tynnu solidau uwch (o’i gymharu â gwasg sgriw)
Solidau mân yn llai o broblem
Llai o lwyth ar y broses drin ymhellach i lawr y cwrs dŵr
Y cyfarpar wedi’i gynllunio i gynhyrchu cêc sych yn hytrach na dŵr wedi’i
drin, gyda lefelau isel o solidau.
6. Costau rhedeg – mae’r allgyrchydd yn defnyddio 6kWh o ynni pan mae’n
segur ac 8kWh pan mae ar waith. Os ydy cost ynni yn 25ckWh, yna byddai
hynny’n cyfateb i £0.9 (segur) a £.1.20 (ar waith), gan olygu cost cynhyrchu
gweithredol blynyddol o £3,500 y flwyddyn (yn seiliedig ar 8 awr y dydd;
365 diwrnod y flwyddyn).

Allgyrchydd Arllwys – Gwahaniad Maethynnau yn ôl Cyfradd Cyflymdra’r Bowlen
(Ffracsiwn Hylif)
Siartiau 3-6: Canlyniadau Treialon Cyflymdra Bowlen Allgyrchydd Arllwys
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Gall cyfradd cyflymdra’r bowlen ac felly’r grym allgyrchol gael effaith sylweddol ar
effeithlonrwydd y dull o wahanu solidau (ac o ganlynad y crynodiad maethol o fewn y
solidau). Er bod y Cyfanswm Nitrogen a’r Cyfanswm Potasiwm i’w gweld yn cynyddu,
roedd hi’n hanfodol tynnu cymaint â phosib o’r solidau crog i osgoi gorlwytho’r prosesau
trin ymhellach i lawr y cwrs dŵr. Fel y cyfryw, roedd y safle’n gweithredu gyda
chyflymdra’r bowlen ar ei lefel uchel trwy gydol y prosiect.
Roedd canlyniadau dadansoddiadau labordy’n dangos yn glir bod yr allgyrchydd arllwys
yn rhagori ar y wasg sgriw at ddibenion creu hidlif ‘glanach’, a oedd yn hanfodol i
ganiatáu cynnal prosesau eraill ymhellach i
lawr y cwrs dŵr heb orlwytho’r system.
Dadansoddiad o Gyfanswm Solidau (%)
Roedd anghysondebau yn y porthiant yn
gwneud hi’n anodd cynnal lefelau trin
priodol heb yr angen am systemau monitro
mewnlin. Gall y systemau hyn fod yn ddrud
ac ni chawsant eu cynnwys yn y cynllun
prosiect gwreiddiol.

Siart 7: Dadansoddiad o % Cyfanswm Solidau’r Pydew Slyri/Porthiant

Feed Solids: Raw Slurry
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%DS

8

6
4
2
0
Feed %DS

Mae’r siart uchod yn dangos pa mor amrywiol oedd crynodiad y cyfanswm solidau yn y
pydew porthi yn ystod y cam comisiynu. Ar adegau, byddai newidiadau bob awr yn y
stoc porthiant yn arwain at berfformiad anghyson o du’r gwahanyddion.
Roedd y crynodiadau uchel o solidau (ac o ganlyniad y llwythi solet) yn tueddu i
orlwytho’r safle trin fel y’i cynlluniwyd yn wreiddiol.
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Yn ogystal, roedd samplau slyri a gymerwyd o’r pydew derbyn ar adegau penodol o’r
dydd i’w dadansoddi ar gyfer % y Cyfanswm Solidau yn aml yn dangos newid
sylweddol o ran crynodiadau solidau. Yn anorfod, byddai newid yn amodau’r tywydd yn
cyfrannu at hyn, yn ogystal â’r lefelau slyri yn y pydew (y mwyaf gwag oedd y pydew, y
mwyaf gwanedig y byddai’r slyri yn ystod cyfnodau o law cyson).
Siart 8: Amrywiadau Dyddiol o ran Solidau’r Pydew Slyri

Change in Reception Pit %TS
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Roedd yn dilyn hefyd y byddai anghysondebau yn y slyri crai yn y pydew’n arwain at
anghysondebau yn yr hylif yn ystod y camau gwahanu. Mae’r siartiau isod yn dangos
amrywioldeb rhai o’r penderfynyddion allweddol wrth iddynt fynd drwy’r prosesau
gwahanu mecanyddol.

Siartiau 9-14: Amrywioldeb Penderfynyddion

COD Variability

TSS Variability
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Mae’r crynodiadau amrywiol a welir yn mewnlif y safle’n arwydd clir o gydberthynas a
welir yn elifiant y safle. Gall yr amrywiad sylweddol hwn olygu bod problemau’n codi
wrth ddosio’r ceulydd, gyda than-ddosio’n arwain at lefelau uwch o halogiad yn yr
elifiant, a gor-ddosio’n arwain at grynodiadau uwch o geulydd gweddillol yn yr elifiant,
gan olygu costau rhedeg uwch.
Ystyrir bod sicrhau llif porthi cyson yn allweddol er mwyn sefydlu lefelau trin cyson.
Dadansoddiad o Ddosbarthiad Maint Gronynnau (PSDA)
Gweithredu’r System Borthi
Yn sgil perfformiad gwaeth na’r disgwyl o ran tynnu solidau cynradd, cafodd y dull o
weithredu’r system borthi ei adolygu.
Nod Dadansoddi Dosbarthiad Maint Gronynnau (PSDA) oedd cael darlun o feintiau
gronynnol y solidau crog yn y ffrwd elifiant. Arweiniodd hyn at well dealltwriaeth o
gyfraddau echdynnu solidau cyfwerth y ddau wahanydd cynradd, yn ogystal â’r
allgyrchydd pentwr disgiau, a hefyd y solidau oedd yn dod trwodd yn y ffracsiynau hylif.

Total-P Variability
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Siartiau 15-21: Cymharu Dosbarthiad Maint Gronynnau Cyfarpar Gwahanu Mecanyddol

Mae’r siartiau uchod yn dangos pa ganran o’r cyfanswm solidau oedd ynghrog/wedi
toddi yn y ffracsiwn hylif o bob gwahanydd, a chanran y meintiau solidau crog
gronynnol oedd yn yr hylif. Mae cymharu canlyniadau’r ddau wahanydd cynradd (gwasg
sgriw ac allgyrchydd) yn dangos bod perfformiad yr allgyrchydd yn rhagori ar un y wasg
sgriw o ran tynnu solidau crog (gydag ond 9% ynghrog) a maint y gronynnau (gyda
63% o’r solidau gweddillol rhwng 0-10um).
Cynhaliwyd PSDA hefyd ar samplau a gymerwyd yn ystod camau gwahanol o’r broses.
Mae siartiau o’r canlyniadau hyn i’w gweld yn yr atodiad.
Cymharu Perfformiad Gwahanyddion Cynradd
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Allgyrchydd yn erbyn Gwasg Sgriw (gyda sgrin 0.5mm)
Tabl 2: Canlyniadau Dadansoddiad o Samplau sy’n Cymharu Gwahanyddion Pen Blaen

Penderfynydd
Ffosfforws
Orthoffosffad
Potasiwm
Cyfanswm
Nitrogen
Nitrogen
Toddedig
Cyfanswm
Solidau
Solidau Crog

mg/kg
mg/kg
mg/kg

Slyri Crai
441
60
3300

All-lif
Allgyrchydd
265
60
3560

Hidlif
Gwasg
Sgriw
423
60
3590

Cêc
Gwasg
Sgriw
416
70
2900

Cêc
Allgyrchydd
1120
70
2930

%

2.6

4

2.9

1.4

1.5

%

0.7

0.6

0.8

0.4

0.5

%
%

9.5
7.5

4.2
1.8

5.5
3.6

20
N/A

24.5
N/A

Siartiau 22-28: Treial Cymharu Gwahanyddion Pen Blaen – Canlyniadau’r Dadansoddiad o Samplau
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Comparing Ortho-P separation using Decanter (Dec) and
Screwpress (SP) mechanical separators
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Comparing Total-N separation using Decanter (Dec) and Screwpress
(SP) mechanical separators
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Comparing Dissolved-N separation using Decanter (Dec) and
Screwpress (SP) mechanical separators
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Comparing Potassium separation using Decanter (Dec) and
Screwpress (SP) mechanical separators
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Comparing %TS separation using Decanter (Dec) and Screwpress
(SP) mechanical separators

%TS
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Comparing %TSS separation using Decanter (Dec) and Screwpress
(SP) mechanical separators
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Trafodaeth ar Ganlyniadau’r Dadansoddiad o Faetholion
Cyfanswm Ffosfforws
Dangosodd data’r gwahanydd gwasg sgriw bod y Cyfanswm Ffosfforws wedi’i
wahanu’n gyfartal rhwng y ffracsiynau hylif a solet. Dangosodd yr allgyrchydd
grynodiad dwysach o Gyfanswm Ffosfforws yn y ffracsiwn solet, sef 253%, gyda’r
ffracsiwn hylif yn cynnwys 60% o’r crynodiad gwreiddiol oedd yn y sampl o slyri crai.
Orthoffosffad
Roedd y canlyniadau’n awgrymu nad oedd fawr o wahaniaeth rhwng perfformiad y
wasg sgriw a’r allgyrchydd yn nhermau gwahanu Orthoffosffad yn y ffracyniau solet a
hylif. Roedd y cêc yn cynnwys crynodiad ychydig yn uwch o Orthoffosffad na’r
ffracsiwn hylif gyda’r wasg sgriw a’r allgyrchydd.
Potasiwm
Ymddengys nad oes fawr o wahaniaeth rhwng y ddau wahanydd yn nhermau gwahanu
potasiwm, gyda chrynodiad uwch i’w weld yn ffracsiwn hylif y wasg sgriw a’r allgyrchydd
fel ei gilydd.
Nitrogen
Gwelwyd cynnydd o ran canran crynodiad y Cyfanswm Nitrogen yn ffracsiynau hylif y
ddau wahanydd, a gostyngiad yn y solidau. Gwelwyd y ganran crynodiad uchaf yn alllif yr allgyrchydd, sef 4%, o’i gymharu â 2.6% yn y slyri crai. Fodd bynnag, mae llai o
Nitrogen toddedig yn yr all-lif, a chynnydd cyfatebol i’w weld yn yr hidlif.
24

Allgyrchydd yn erbyn Gwasg Sgriw (gyda sgrin 0.25mm)
Tabl 3: Canlyniadau Dadansoddiad o Samplau sy’n Cymharu Gwahanyddion Pen Blaen
Gostyngiad o’i gymharu â
Enw’r Sampl
Slyri Crai
All-lif
Hildlif
All-lif
Penderfynydd
Slyri Crai
Hidlif GS
Allwysydd
GS
Allgyrchydd
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
Galw am Ocsigen
Cemegol (COD)

42300

29500

35700

30.3

15.6

Cyfanswm Solidau
Crog
(TSS)

18200

4200

18200

76.9

0.0

Orthoffosffad

133.34

121.76

142.07

8.7

-6.5

Cyfanswm Nitrogen

1981.8

1783.5

1921.2

10.0

3.1

Cyfanswm Ffosffad

435.6

248.7

320.8

42.9

26.4

Cyfanswm Potasiwm

2883

2964

2958

-2.81

-2.60

Siartiau 29-37: Canlyniadau Dadansoddiad o Samplau sy’n Cymharu Gwahanyddion Pen Blaen

COD

TSS
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Total -P

Ortho-P

500

150
140

300

mg/l

mg/l

400

200

130
120

100

110

0
Raw Slurry
Decanter

Raw Slurry

Separated Liquid Fraction

Decanter

Screw Press 0.25mm

NPK Raw Slurry

Separated Liquid Fraction
Screw Press 0.25mm

NPK SP Filtrate (0.25mm screen)
TOTAL
NITROGEN
(TN)
37%

TOTAL
POTASSIUM
55%

TOTAL
NITROGEN
(TN)
37%
TOTAL
POTASSIUM
57%

TOTAL
PHOSPHATE
(TP)
8%

NPK Dec Centrate

TOTAL
NITROGEN
(TN)
36%

TOTAL
PHOSPHATE
(TP)
6%

Mae canlyniadau’r profion yn dangos yn glir
bod yr allgyrchydd yn dangos cyfraddau
gostyngiad uwch gyda phob penderfynydd
ond un (Cyfanswm Potasiwm), lle mae’r
canlyniadau’n dangos mymryn o gynnydd.

TOTAL
POTASSIUM
59%
TOTAL
PHOSPHATE
(TP)
5%

Profion Setliad Hidlif Gwasg Sgriw
Er mwyn pennu gallu’r solidau crog yn yr hidlif gwasg sgriw i setlo, cymerwyd
mesuriadau ar ddiwedd cyfnod cadw o 10 diwrnod. Gadawyd yr hidlif i setlo mewn
Cynhwysydd Swmp Canolradd (IBC) (1000l) am 10 diwrnod cyn cymryd samplau.
Cafodd yr IBC ei ddraenio o’r gwaelod, a chymerwyd samplau o bob 100 litr a’u
dadansoddi ar gyfer canran y Cyfanswm Solidau.
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5.5

5

Siart 38: Dadansoddiad o Brofion Setliad Hidlif Gwasg Sgriw

Mae’r canlyniadau’n dangos bod y ffracsiwn hylif wedi’i wahanu’n parhau i fod yn
weddol unffurf dros gyfnod o 10 diwrnod. Byddai hyn yn caniatáu i’r hidlif gael ei storio
am y cyfnod hwn heb achosi unrhyw anghysondebau yn y porthiant, ac o ganlyniad,
anghysondebau posib yn ystod y broses drin.
Ystyrir y dull o wahanu’r slyri crai yn ffracsiynau solet a hylif drwy hidlydd gwasg sgriw,
cyn trin ac yna tynnu’r solidau ceuledig gan ddefnyddio Allgyrchydd Arllwys, fel un sy’n
sicrhau’r lefelau trin a ddymunir yn gyson o fewn proses sydd â llif cyson.
Mae tynnu’r deunydd bras swmpus anhydawdd gyda’r hidlydd gwasg sgriw’n caniatáu
mwy o gyswllt rhwng y ceulydd a’r deunydd toddedig rydym am ei waddodi. Yna gellir
gwneud i’r deunyddiau ceuledig newydd hyn lynu at ei gilydd ymhellach drwy
ddefnyddio clystyrydd, gan roi’r cyfle gorau i’r allgyrchydd arllwys dynnu’r rhan fwyaf o’r
solidau crog gweddillol.
Sono-electrocemeg Soneco©
Mae unedau Soneco© Power & Water yn
adweithyddion electrocemegol â phatent gyda
phŵer uwchsain cyfunol, sydd ar flaen y gad ym
maes dulliau cyfoes o drin dŵr. Mae’r dull arloesol
hwn o drin yn cael gwared â chlai, deunydd mân,
maethynnau, coloidau a metelau, ac mae wedi’i
brofi’n llwyddiant hefyd o fewn sectorau trin dŵr
gwastraff eraill.
Trwy ychwanegu electronau at ddŵr yn hytrach na
chemegau hylif, mae adweithyddion Soneco© yn
cael effaith amgylcheddol is, gan gynnig
perfformiad amgylcheddol heb ei ail o’i gymharu â
phrosesau trin dŵr gwastraff cemegol mwy
traddodiadol.
Ffig.7. Adweithydd Soneco© DB2

Gellir gosod yr adweithyddion modiwlaidd fel system ar wahân neu gellir yn hawdd eu
hintegreiddio i brosesau sy’n bodoli eisoes.
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Allgyrchydd Pentwr Disgiau (GEA OSE 40-01-037)
Llun 6: Allgyrchydd Pentwr Disgiau

Cynlluniwyd a defnyddir hwn i dynnu gronynnau mân o’r ffrwd
hylif elifol. Y bwriad gwreiddiol oedd bod hyn yn tynnu’r
solidau gronynnol a gynhyrchwyd yn yr adweithydd
electrogeulad Soneco© nad oedd wedi’u gwahanu’n barod
gan yr uned DAF (Arnofiad Aer Toddedig).
Byddai’r slwtsh wedi’i wahanu (solidau’n cynnwys
gwerthoedd maethol uchel) yn cael ei ail-gyfuno â’r solidau a
gynhyrchwyd yn ystod y cam gwahanu cynradd. Byddai
hynny’n golygu cadw cymaint â phosib o’r maethynnau i’w
defnyddio ar y fferm pan fo’n briodol.

Llwyth Solidau Pentwr Disgiau
Defnyddiwyd cyfrifydd llwyth solidau a ddatblygwyd gan GEA i bennu’r paramedrau
rheoli gofynnol yn ôl y solidau crog oedd yn bresennol yn y mewnlif. Roedd hyn yn
caniatáu rheoli llif y porthiant, y gwasgedd cefn, amser gwahanu ac amser alldaflu, yn
ôl yr angen.
Ffigur 7. Cyfrifydd Llwyth Solidau Pentwr Disgiau (trwy gwrteisi GEA)

Gwasgedd Cefn entwr Disgiau
I bob pwrpas, mae’r paramedr gwasgedd cefn yn pennu am ba mor hir mae’r elifiant yn
aros yn y bowlen ac felly’r amser gwahanu. Po uchaf yw’r gwasgedd, y mwyaf araf y
mae’r elifiant yn mynd trwy’r gwahanydd. Fel rhan o’r comisiynu roedd angen pennu pa
wasgedd oedd yn arwain at y nodweddion gwahanu gorau. Cafodd yr allgyrchydd
pentwr disgiau ei redeg ar wasgedd cefn amrywiol fel a ganlyn:
Tabl 4. Gosodiadau Pentwr Disgiau ar gyfer y Treial Gwasgedd Cefn

Llif y Porthiant (m3/a)
1.0

Gwasgedd Cefn (Bar)
6.0

Amser Gwahanu (eiliadau)
400
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1.0
1.0
1.0
1.0

6.5
7.0
7.5
8.0

400
400
400
400

Rhoddwyd pob gosodiad trwy ddau gylchdro arllwyso, gyda’r sampl yn cael ei gasglu ar
ôl 200 eiliad o amser gwahanu (all-lif) ac yn union ar ôl alldaflu’r solidau (slwtsh).
Tabl 5. Canlyniadau Treialon Gwasgedd Cefn yr Allgyrchydd Pentwr Disgiau
Enw’r
Sampl:

Slyri
Crai

All-lif

PD
6Bar

PD
6.5Bar

PD
7Bar

PD
7.5Bar

PD
8Bar

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

26700

14600

11900

12800

13000

13200

12900

9200

2825

475

625

725

625

750

Orthoffosffad

139.86

64.02

27.88

30.3

29.63

28.41

28.02

Cyfanswm Nitrogen

1502.77

1046.94

884.42

901.17

937.92

926.21

970.15

Cyfanswm Ffosffad

252.85

127.63

66.24

71.02

74.88

73.16

72.56

Cyfanswm Potasiwm

1637

1699

1623

1727

1765

1768

1779

CANLYNIADAU

Math o
ddadansoddiad:
Galw am Ocsigen
Cemegol
(COD)
Cyfanswm Solidau
Crog
(TSS)

Dangosodd canlyniadau treialon gwasgedd cefn yr allgyrchydd pentwr disgiau bod y
gwahanu ar ei orau ar wasgedd cefn o 6.0Bar fel yr amlygir yn y tabl canlyniadau
uchod. Roedd y gosodiad gwasgedd hwn hefyd yn cynyddu’r llif drwy’r gwahanydd am
fod y cyfnod cadw yn y bowlen yn fyrrach. Ar y lefelau gwasgedd uwch, tybir y gall peth
o’r solidau crog fynd yn ôl i mewn i’r hylif. Efallai hefyd bod y bowlen yn gorlifo o osod
lefel y gwasgedd cefn yn rhy uchel (h.y. 8Bar), gan arwain at berfformiad gwahanu
gwael.
Soneco© - Proses Ocsideiddio Uwch (AOP)
Yn gyffredinol, mae’r prosesau hyn yn dibynnu ar gynhyrchu radicalau hydrocsyl rhydd
(OH*), sef ocsidyddion pwerus sydd â’r gallu i fwyneiddio llygryddion a geir mewn dŵr
gwastraff. Mae’r radical hydrocsyl yn rhywogaeth gemegol hynod o adweithiol gyda
photensial ocsideiddio uchel, sydd â’r potensial i ddiraddio deunydd organig ystyfnig.
Mae nifer o wahanol ffyrdd o gynhyrchu OH*. Yma, y nod oedd eu cynhyrchu drwy ddull
electrocemegol yn yr anod (gan ddefnyddio electrodau ocsidau metel cymysg (MMO)),
ond hefyd drwy arbelydriad gydag uwchsain. Mae’r radical hwn yn adweithio’n gyflym
gyda’r llygryddion yn y dŵr gwastraff, ond mi all hefyd adweithio gyda sborionwyr
radical megis bicarbonadau, gan wneud y broses yn llai effeithlon.
Gellir defnyddio AOP i dargedu elifion llygredig gyda rhywogaethau organig sydd un
ai’n wenwynig, neu’n gallu gwrthsefyll triniaethau biolegol, ac sydd â chrynodiad sy’n
amrywio o 1,000 i 20,000mg/l COD.
Ocsideiddiad Uwch Llifyn Aso
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I brofi effeithlonrwydd yr electrodau Ocsidau Metel Cymysg (MMO) i gynhyrchu OH* yn
y labordy, cafodd 0.1g o Garmoisîn Asorwbin llifyn coch Cl14720 ei gymysgu â 200ml o
ddŵr wedi’i ddi-ïoneiddio cyn derbyn triniaeth AOP.
Mae llifynnau Aso’n cynnwys bondiau deunitrogen (N=N). Os bydd yr electrodau MMO
yn cynhyrchu digon o OH*, dylai’r rhain adweithio gyda’r moleciwl gan achosi i’r
bondiau dorri, a gwneud i’r lliw wasgaru. Yna gellir mesur amsugnedd a chanran
trosglwyddiad y sampl sydd wedi’i drin, a chofnodi hynny yn erbyn sampl rheoledig.
Cymerwyd samplau ar adegau rheolaidd a’u dadansoddi ar sbectoffotomedr HACH
DR3900 ar 600nm a 650nm.
Siartiau 39-40: Canlyniadau Sbectoffotomedr Treial Llifyn Aso
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Roedd y canlyniadau labordy cyntaf yn dangos bod amsugnedd y sampl yn lleihau tra
bod trosglwyddiad y sampl yn cynyddu dros gyfnod y driniaeth. Mae hyn yn dangos
bod gan y dull o ocsideiddio dŵr gwastraff gan ddefnyddio electrodau MMO y potentsial
i weithio ar raddfa safle, serch bod y mecanwaith ar gyfer hynny’n un deublyg.
Yn ogystal ag ocsideiddiad uniongyrchol drwy OH*, gall y gostyngiad yn y pH dros
gyfnod y driniaeth fod o ganlyniad i ffurfio perocsid hydrogen (asid gwan) o ddau radical
hydrocsil sy’n adweithio.
OH* + OH*

H2O2

Mae H2O2 hefyd yn gyfrwng ocsideiddio a gall fod yn achos eilaidd o ocsideiddiad y
moleciwl aso.
O bosib, byddai angen cywiro’r newid hwn yn y pH cyn y gellid gollwng y dŵr wedi’i drin
yn ddiogel.
Mae Prosesau Electro-ocsideiddio uwch fel arfer yn dangos potensial sylweddol ar
gyfer eu defnyddio i drin ffrydiau dŵr gwastraff. Fodd bynnag, nid oedd yr uned
Soneco© AOP a osodwyd fel rhan o’r broses drin ar Fferm Gelli Aur, oedd yn seiliedig
ar ddeunydd electrodau MMO yn unig, i’w gweld yn cynhyrchu’r canlyniadau a
ddymunwyd yn effeithiol nac yn effeithlon. Mae hyn yn wir am y Prosiect Slyri – pan
gafwyd canlyniadau cyfyngedig iawn wrth ddefnyddio cerrynt o 400Amp ar ddwysedd
cyfredol o 17.17mA/cm2 dros gyfnod trin o 24 awr. Byddai angen addasu’r adweithydd i
gynyddu dwysedd y cerrynt ymhellach, un ai drwy gynyddu’r cerrynt oedd eisoes yn llifo
drwy’r system, neu drwy leihau arwyneb yr anod.
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Mae angen profi elifiant y bwriedir ei drin ag AOP ar gyfer TOC, carbonadau a
bicarbonadau, er mwyn cael gwell deatlwriaeth o bresenoldeb unrhyw sborionwyr OH*
sy’n bresennol. Po uchaf yw dwysedd y cyfansoddion hyn, po isaf y mae’r gyfradd drin
yn debygol o fod.
4.0 Canlyniadau Dadansoddiad o Berfformiad y Safle Trin
Rhoddwyd y gorau i’r treialon yn defnyddio’r adweithydd electrogeulad Soneco© yn y
pen draw pan welwyd bod y perfformiad yn cael ei effeithio gan lefel y ganran o solidau
cyfan oedd ar ôl ym mhorthiant yr adweithydd o’r allgyrchydd arllwys. Byddai’r ceulydd
a gafodd ei electro-gynhyrchu’n perfformio’r dasg ofynnol o gyfuno’r gronynnau
coloidaidd yn y lle cyntaf, yn ogystal â gwaddoli elfennau toddedig gofynnol y matrics
slyri a wahanwyd. Fodd bynnag, wrth waddoli, byddai’r solidau, a oedd ynghrog erbyn
hyn, yn creu fwy o arsugniad at arwyneb yr electrodau, gan adeiladu haen o ddeunydd
solid ar yr arwyneb. Nid oedd pŵer y system uwchsain a osodwyd ac a ddefnyddiwyd
gan yr adweithydd i atal hyn rhag digwydd yn ddigon i ddelio â lefel y solidau crog a
gafwyd yn ystod y cam ar ôl ceulo. Roedd hyn yn golygu colli’r cerrynt trydanol oedd yn
llifo ar draws yr electrodau yn raddol, gan achosi i’r ceulydd metel hydoddi a dod â’r
driniaeth i stop yn y pen draw. Er mwyn parhau gyda’r driniaeth, roedd yn rhaid tynnu’r
electrodau o’r adweithydd a’u glanhau, cyn eu hail-osod ac ail-gyflwyno’r cerrynt. Nid
yw hyn yn ymarferol o ddydd i ddydd.
Cyflyru Cemegol Hylifol
Treialwyd y defnydd o gyflyrwyr cemegol hylifol gyda graddau amrywiol o lwyddiant. O
ganlyniad cafodd cyfuniadau cemegol amrywiol eu profi gan Aquatreat (cwmni cyflenwi
triniaethau dŵr) cyn penderfynu defnyddio Clorid Poly Alwminiwm – PAC NEU Clorid
Fferrig fel ceulydd, a Polyacrylamid – PAM (polyelectrolyt cationig) fel clystyrydd.
Gwneir defnydd helaeth o geulyddion cemegol hylifol mewn safleoedd trin dŵr gwastraff
diwydiannol a dinesig.
Fodd bynnag, ar adegau, oherwydd y crynodiadau cymharol uchel o solidau oedd yn
gadael y gwahanydd gwasg sgriw, mi ddaeth hi’n angenrheidiol teneuo’r porthiant i’r
safle gan ddefnyddio ‘dŵr budr’. Gallai’r dŵr budr hwn ddod un ai o’r tanc storio dŵr
budr ar y fferm neu o’r dŵr oedd yn gadael y safle. Byddai cymysgu’r porthiant amrwd
â dŵr budr i sicrhau cynnwys gyda chyfanswm solidau o tua 1-2% yn caniatáu i’r
cemegyn ryngweithio’n well â’r gronynnau toddedig a choloidal, gan olygu bod angen
llai o’r cemegyn i gael y canlyniadau a ddymunir. Mewn egwyddor, po fwyaf y cynnwys
solet, y lleiaf o le sydd yna i’r cemegyn ryngweithio gyda’r moleciwlau targed, ac felly
mae mwy o’r cemegyn yn rhyngweithio â’r gronynnau solet sydd eisoes ynghrog.
Costau Gweithredu
Mae’r costau gweithredu canlynol yn seiliedig ar ddefnyddio’r ychwanegion cemegol
hylifol Clorid Poly Alwminiwm (PAC) 18% NEU Glorid Fferrig 40% fel ceulydd, a
Polyacrylamid (PAM) 0.2% actif fel clystyrydd. Mae’r cyfrifiadau cost syml yn seiliedig
ar lif porthiant o 1m3 o slyri yr awr.
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Tabl 6: Costau gweithredu ffurfwedd presennol y safle’n seiliedig ar 1m3/awr o slyri wedi’i drin
Cemegyn
Cyfradd ddosio/m3
Costau/m3 slyri
Cyfanswm/m3 Cyfanswm/100
slyri(l)
(£)
slyri (£)
o fuchod (£)
PAC (18%)
5
5
Clorid Fferrig (40%)
5
5
PAM
50
0.87
(0.2% actif)
Is-gyfanswm Costau
5.87
12,186
Pŵer a Ddefnyddir @15c/kWh
Costau/awr (£)
Cyfanswm/m3
slyri (£)
Pwmp Porthi
0.45
Gwasg Sgriw
0.75
Allgyrchydd
1.20
Pentwr Disgiau
1.20
Ategolion
0.6
Is-gyfanswm Costau
4.20
8,719
Cyfanswm Costau
10.07
20,905
Sylwer: Mae dosio cemegol yn gofyn defnyddio un ai PAC NEU Glorid Fferrig a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y
costau a gyfrifwyd.

Gellir gosod cyfanswm y costau gweithredu cysylltiedig yn erbyn arbedion posib yn sgil gwell
defnydd o faetholion – a amcangyfrifir i fod oddeutu £8,454 y flwyddyn. Gellir hefyd priodoli
arbediad ychwanegol o £7,694 y flwyddyn o ran defnydd o ddŵr (£5,694) a diesel, a chostau
gwasgaru (£2,000). Byddai hyn yn golygu bod y costau rheoli maethynnau cyffredinol yn £4,757
y flwyddyn ar gyfer fferm gyda 100 o fuchod.
Mae’r costau hyn yn seiliedig ar brynu meintiau bach o’r cemegyn at ddibenion y prosiect.
Pennwyd costau swm-brynu’r cemegion a cheir crynodeb o’r costau trin wedi’u haddasu isod:
Tabl 7: Costau gweithredu os caiff y cemegion eu swmp-brynu
Cemegyn
Cyfradd ddosio/m3
Costau/m3 slyri
Cyfanswm/m3 Cyfanswm/100
slyri (l)
(£)
slyri (£)
o fuchod (£)
PAC (18%)
5
4.10
Clorid Fferrig (40%)
5
2.45
PAM (0.2% actif)
50
0.87
Is-gyfanswm Costau
yn defnyddio PAC
4.97
10,317
yn defnyddio Clorid Fferrig
3.32
6,892
Pŵer a Ddefnyddir @15c/kWh
4.20
8,719
Cyfanswm Costau
yn defnyddio PAC
9.17
19,036
yn defnyddio Clorid Fferrig
7.52
15,611
Sylwer: Mae dosio cemegol yn gofyn defnyddio un ai PAC NEU Glorid Fferrig a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y
costau a gyfrifwyd.

Mae defnyddio cemegion a swmp-brynwyd (1,000l) yn cyfateb i arbediad rheoli
maethynnau posib o £537 y flwyddyn ar gyfer fferm gyda 100 o fuchod.
Cymarebau Dosio (Cywerthoedd Stoichiometrig)
Mae’r term ‘cywerthoedd stoichiometrig’ yn cyfeirio at faint penodol o un sylwedd sy’n adweithio â
maint penodol o un arall. Mae adweithiad y ceulydd cemegol mewn perthynas â’r Cyfanswm
Ffosfforws sy’n bresennol i’w weld isod:
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Clorid Poly Alwminiwm (18% neu 180,000mg/l) : Cyfanswm Ffosfforws =1.3
Clorid Fferrig (40% neu 400,000mg/l) : Cyfanswm Ffosfforws = 2.88
Dadansoddiad o Sampl Nodweddiadol
Dyma ganlyniadau’r dadansoddiad o sampl y treial dosio cemegol:
Cemegyn (5l PAC -18%)
% CS y Pydew = 9.22%
Hidlif gwasg sgriw = 6.01%CS
All-lif yr Allgyrchydd (o hidlif gwanedig y wasg sgriw) = 1.86%TS
All-lif y PD = 0.8%TS
Slwtsh y PD = 0.97%TS
Y gyfradd lifo 1m3/awr
Cafodd hidlif y gwasg sgriw gwanedig ei ddosio â chemegyn cyn gwahanu’r solidau/hylif yn yr
allgyrchydd.
Tabl 8. Canlyniadau Dadansoddiad Labordy Nodweddiadol
Cyfradd
Echdynnu*

Enw’r sampl (mg/l)
Dadansoddiad
Gofynnol

Slyri Crai

Hidlif GS

All-lif
Allgyrchydd

All-lif PD

Slwtsh
PD

%

COD
TSS
ORTHO-P
CYFANSWM -N
CYFANSWM -P
CYFANSWM -K
CYFANSWM-Al

88000
41800
268.21
1399.17
519.52
4407
75.9

75400
25600
242.34
1377.7
555.3
4479
61.3

4175
80
<0.5
1.22
1.45
1127
0.92

3400
33
0.5
0.42
0.74
981
2.17

5075
3580
<0.5
10.35
12.14
884
751

96.13
99.92
99.81
99.96
99.85
77.74
98.78

COD (Galw am Ocsigen Cemegol); TSS (Cyfanswm Solidau Crog); Ortho-P (Ortho Ffosffad); Cyfanswm-N (Cyfanswm Nitrogen;
Cyfanswm-P (Cyfanswm Ffosfforws); Cyfanswm-K (Cyfanswm Potasiwm); Cyfanswm-Al (Cyfanswm Aliminiwm).
*Cyfradd echdynnu wed’i chyfrifo ar sail un ai Hidlif Allgyrchydd Arllwys NEU All-lif Pentwr Disgiau (PD) (pa un bynnag yw’r isaf) o’i gymharu â
Slyri Crai.

Lluniau 7-8: Samplau a gymerwyd
(o’r chwith i’r dde) slyri crai, hylif wedi’i wahanu drwy broses
gynradd, hylif wedi’i drin, a hylif wedi’i
wahanu drwy broses eilaidd
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Siartiau 41-56: Siartiau Canlyniadau Dadansoddiad Labordy o Dreialon Dosio Cemegol
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NPK Raw Slurry

NPK SP Filtrate

TOTAL -N
22%

TOTAL -N
21%

TOTAL -P
8%

TOTAL -P
9%

TOTAL -K
70%

TOTAL -K
70%

NPK Decanter Centrate

NPK Decanter Centrate
TOTAL -P
0%

TOTAL -P
0%
Other
100%

TOTAL -N
0%

TOTAL -K
100%

Other
100%

TOTAL -N
0%

NPK DS Centrate

NPK DS Sludge

TOTAL -N
0%
TOTAL -K
100%

Other
0%

TOTAL -P
0%

TOTAL -K
98%

Other
2%

Raw Slurry

TSS
24%

TSS
31%

TOTAL -K
3%
Other
1%
COD
65%

TOTAL -K
100%

TOTAL -N
1%
TOTAL -P
0%
TOTAL-Al
0%

TOTAL -P
1%

SP Filtrate
ORTHO-P
0%

TOTAL -N
1%

COD
70%

TOTAL -N
1%

Other
5%

TOTAL -P
1%
TOTAL -K
4%
TOTAL-Al
0%
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DS Centrate

Decanter Centrate
TSS
1%
COD
78%

ORTHO-P
0%
TOTAL -N
0%

Other
21%

TOTAL -K
22%

TOTAL -P
0%
TOTAL -K
21%
TOTAL-Al
0%

TSS
1%
TOTAL -P
0%

Other
1%
COD
77%

TOTAL -N
0%
TOTAL-Al
0%

Cyfyngiadau Cydymffurfio wrth Ddefnyddio Cemegau yn y Driniaeth
Tabl 9: Safonau Crynhoad Penderfynyddion
Penderfynydd
Clorin
Alwminiwm

Polyelectrolytau Cationig (polymer)

Polyelectrolytau Anionig a Di-ïonig (polymer)

Solidau Crog

Haearn

Safon
5ug/l UCG fel Cyfanswm Clorin ar Gael
Y safon yw 1mg/l (cyfanswm) SAA UCG ond yn
amodol ar SAFON ALLYRIAD gydag uchafswm
crynhoad yn y rhedlif o 10mg/l (toddedig) gyda
gwanediad 1:10
Bydd yr SAA yn 0.1 x LC50 24 awr ar gyfer
rhywogaethau pysgod priodol ar 95pc. Angen
ystyriaeth benodol fesul achos gyda gwanediad
<x30
SAA 7.5mg/l 95pc
NEU
0.1 x LC50 24 awr ar gyfer rhywogaethau
pysgod priodol, os yn wybyddus.
SAFON ALLYRIAD 100mg/l
NEU
Safon penodol i’r achos.
SAA CB 1mg/l
SAA UCG 5mg/I cyfanswm
Pan fydd anghenion amgylcheddol y GRONFA’n
cael eu heffeithio gan ddyddodiad o ronynnau
haearn gallwch roi UCG o 90mg/kg pwysau
sych yn y gwaddod.

CB = cyfartaledd blynyddol
95c = 95 canradd
UCG = uchafswm crynodiad a ganiateir
SAA = Safon Ansawdd Amgylcheddol
Ffynhonnell: www.cyfoethnaturiol.cymru
Tabl 10: Safonau Ansawdd Dŵr Derbyn
Penderfynydd
Ansawdd Dŵr Derbyn
pH<6.0 (95c is)
CB CaCO3 <20mg/l
Clorin
5ug/l UCG fel Cyfanswm Clorin
ar Gael
Alwminiwm
SAA 75ug/l 95c
(Toddedig)
SAA UCG 100ug/l
(Cyfanswm)
SAFON ALLYRIAD 500ug/l

pH<6.0 (95c is)
CB CaCO3 20mg/l
5ug/l UCG fel Cyfanswm Clorin
ar Gael
SAA 500ug/l 95c
SAA UCG 1mg/l
SAFON ALLYRIAD 1mg/l
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Polyelectrolytau Cationig
Polyelectrolytau Anionig a Diïonig

Solidau Crog

Haearn
(Toddedig)
(Cyfanswm)

Mabwysiadu dull fesul achos os ydy’r canfyddiad dadansoddol yn
parhau i fod yn uwch na 0.1 x pysgodyn LC50 24 awr
SAFON ALLYRIAD 3.5mg/l
SAFON ALLYRIAD 7.5mg/l
NEU
NEU
0.05 x LC50 24 awr i bysgod,
0.1 x LC50 24 awr i bysgod os
os gwyddys bod hwn yn SAA
gwyddys bod hwn yn SAA 95c
95c
SAFON ALLYRIAD 100mg/l
NEU
Safon sy’n benodol i’r achos
SAA CB 0.5mg/l
SAA UCG 2mg/l

SAA CB 1mg/l
SAA UCG 5mg/l

Pan fydd anghenion amgylcheddol y GRONFA’n cael eu
heffeithio gan ddyddodiad o ronynnau haearn gallwch roi UCG o
90mg/kg pwysau sych yn y gwaddod..
CB = cyfartaledd blynyddol
95c = 95 canradd
UCG = uchafswm crynodiad a ganiateir
SAA = Safon Ansawdd Amgylcheddol
Ffynhonnell: www.cyfoethnaturiol.cymru

Yn gyffredinol, ystyrir bod haearn yn gysylltiedig â solidau crog ac mae ymchwiliadau a
wnaed gan gwmni dŵr Severn-Trent yn awgrymu cymhareb perthynas o 1:7 rhwng y
cyfanswm haearn a’r solidau crog fel yr amlinellir yn y tabl isod:
Tabl 11: Safonau Haearn
Solidau Crog yn yr Elifiant (mg/l)

7
14
21
28
35
Ffynhonnell: www.cyfoethnaturiol.cymru

Crynodiad Haearn yn yr Elifiant (mg/l)
Cyfanswm Haearn fel Uchafswm Crynodiad a
Ganiateir.
1
2
3
4
5
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6.0 Trafodaeth
Gwahanwyr Cynradd
Nod y prosiect oedd cymharu a chyferbynnu perfformiad dwy dechnoleg gwahanu
mecanyddol wahanol, sef hidlydd gwasg sgriw ac allgyrchydd arllwys. Tra bod y
wasg sgriw’n fwy cyfarwydd efallai i ffermwyr, nid yw’r allgyrchydd, serch cael ei
ddefnyddio mewn sectorau eraill, yn gyffredin yn y sector amaethyddol.
Er bod y broses o wahanu solidau a hylif yn digwydd drwy fecanweithiau gwahanol,
mae’r ddau ddull wedi’u cynllunio’n bennaf i gael cêc mor sych â phosib. Mae hyn,
fodd bynnag, yn gofyn cael lefel isel o solidau yn y ffracsiwn hylif ac felly cyfraddau
echdynnu solidau uchel. Er bod gan y naill beiriant a’r llall y gallu i gynhyrchu cêc y
gellir ei bentyrru, gwelwyd cyfraddau echdynnu solidau sylweddol uwch gyda’r
allgyrchydd (52% o’i gymharu â 17% gyda’r wasg sgriw). O ganlyniad, mae’n dilyn
bod cyfraddau echdynnu penderfynyddion eraill hefyd yn uwch gyda’r allgyrchydd.
Mae hyn yn cael effaith bositif ar y lefel o brosesu sy’n ofynnol ymhellach i lawr y
cwrs dŵr h.y. po fwyaf o ddeunydd solet a echdynnir yn ystod y cam gwahanu
cynradd, po isaf yw costau’r driniaeth eilaidd.
Er bod costau cyfalaf yr allgyrchydd yn sylweddol uwch, a’i fod hefyd yn fwy costus
i’w redeg, mae’r gwelliant o ran perfformiad yn golygu ei fod yn cael ei argymell yn
gryf, a byddai’r driniaeth ar y safle’n methu hebddo.
Mae gan y wasg sgriw y budd ychwanegol o fod yn haws ei defnyddio na’r
allgyrchydd, ond ni all gystadlu o ran perfformiad gwahanu yn y ffracsiwn hylif, ac
felly dyw hi ond yn ymarferol i wahanu’r slyri craidd yn syth o’r iard (sef yr hyn y
cafodd ei chynllunio i’w wneud) cyn mynd trwy broses geulo/clystyru ac yna
gwahanu’r solidau ychwanegol drwy broses arllwys.
Byddai pwmpio hidlif SPS i storfa slyri wag yn caniatáu iddo gyrraedd cydbwysedd
cyn cael ei ddefnyddio. Nid yw hidlif gwasg sgriw sydd wedi’i wahanu yn haenu mor
gyflym â slyri crai a byddai maint y storfa’n sicrhau nad oedd fawr ddim newidiadau
yn y crynodiad e.e. oherwydd glaw trwm. Byddai hyn yn cael gwared ag unrhyw
amwysedd ac ansicrwydd ynghylch y crynodiadau a geir yn y pydew derbyn ac o
ganlyniad, perfformiad y gwahanydd. Yna gellid gwahanu hwn ymhellach yn yr
allgyrchydd, gan gynhyrchu all-lif mwy cyson gydag ond ychydig o solidau crog.
Adweithydd Sono-electrogeulad Soneco©
Roedd defnyddio’r adweithyddion Soneco© i electro-gynhyrchu’r ceulydd er mwyn
trin y slyri a wahanwyd yn drafferthus. Roedd y broblem yn deillio o lefel y solidau
gwaddodol oedd yn bresennol. Gallai solidau toddedig yn y slyri a wahanwyd
gyrraedd 70%. Pan oedd hwn yn cael ei waddodi yn ystod y cyfnod ceulo byddai’r
solidau’n mudo yn yr hylif ac yn amsugno i arwyneb yr electrod. Rhagwelwyd y
byddai hynny’n digwydd wrth ddylunio’r system, a chynhwyswyd uwchsain yn y
dyluniad i helpu i atal yr electrodau rhag baeddu. Fodd bynnag, roedd y gronynnau
solid yn mudo’n rhannol yn sgil y gwefriad electronig yn ogystal ag effeithiau’r tonnau
uwchsain. Mi ddaeth hi’n amlwg na allai glanhau drwy uwchsain ymdopi â lefel y
solidau crog. Arweiniodd hynny at gwymp yn y cerrynt trydanol ar draws yr
electrodau a cholli triniaeth yn sgil hynny.
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Roedd lefel y solidau toddedig yn y slyri’n brif reswm dros farnu yn y pen draw bod yr
adweithydd electrogeulad Soneco© yn anaddas ar gyfer trin slyri a wahanwyd.
Roedd y driniaeth drydanol angenrheidiol yn cyfateb i’r crynodiad o faetholion oedd
yn bresennol yn yr hidlif. Felly o safbwynt proses, mi fyddai o fantais i echdynnu
cymaint â phosib o faetholion o’r all-lif a’u cynnwys yn y cêc solet.
Mae’r ganran Cyfanswm Solidau (%TS) hefyd yn cael effaith negyddol ar
effeithlonrwydd y driniaeth yn ystod y cyfnod electrogeulo, gan effeithio ar
berfformiad yr electrodau. Mae’r canlyniadau cynnar hyn yn awgrymu mai gosod y
bowlen i droi ar gyflymder is sydd orau i ddal y maethynnau yn y deunydd solid ar
ganran uwch. Mae’r gwrthwyneb i’w weld yn wir gyda’r ganran Cyfanswm Solidau
(%TS), gyda gosod y bowlen i droi ar gyflymder uwch yn gweithio’n well.
Ymddengys, fodd bynnag mai bach iawn yw’r gwahaniaeth yn y %TS, sef 0.6%, o
gymharu’r cyflymder powlen uchaf ac isaf.
Roedd electro-gynhyrchu digon o geulydd i adweithio gyda’r solidau toddedig, gan
leihau’r Ortho-ffosffad yn sylweddol hefyd yn drafferthus am yr un rheswm. Ni ellid
cynhyrchu digon o geulydd yn ddigon cyflym i ganiatáu proses lifo gyson ar lefel a
fyddai’n dderbyniol ar gyfer ffermydd llaeth gweithredol. Byddai angen cyflenwadau
pŵer mwy o faint, a fyddai’n golygu costau cyfalaf a chostau gweithredu uwch, gan
olygu na fyddai’r broses yn un fasnachol ymarferol ar ffermydd.
Llwyddwyd i ddatrys y broblem o faeddu’r electrodau drwy newid i geulyddion a
chlystyrwyr hylif cemegol. Nodwyd bod systemau trin cemegol o fewn diwydiannau
eraill a’u hanfanteision eu hunain, sef yn bennaf cost a diogelwch, ond hefyd cludo’r
cemegion. Fodd bynnag, o bersbectif trin, roedd y canlyniadau’n llawer gwell, gyda
chanran uwch o ffosfforws yn cael ei dynnu na’r hyn a welwyd gyda’r uned Soneco©
am y rhesymau a amlinellir uchod.
Adweithydd Soneco© AOP
Mae Proses Ocsideiddio Uwch (AOP) yn cael ei gysylltu â chynhyrchu radicalau
rhydd hydrocsyl (OH*). Mae’r rhain yn rywogaethau cemegol hynod o adweithiol ac
fe’u defnyddir mewn systemau trin dŵr i ocsideiddio halogyddion mwy styfnig a
chreu cynnyrch sy’n fwy ystyriol o’r amgylchedd.
Mae’r Soneco© AOP yn cynnwys pŵer uwchsain, a’r nod yw cynnal effeithlonrwydd
yr electrodau drwy atal yr anodau rhag baeddu, yn ogystal â chynhyrchu radical
rhydd adweithiol drwy broses geudodi.
Mae effeithiau’r don uwchsain yn ddeublyg:
1. Mae’r don yn gweithio ar safleoedd cnewyllu (ceudodau) o fewn yr hylif, gan
gynyddu eu maint fel na allant gynnal eu hunain bellach. Mae’r rhain yn
dymchwel yn gyflym (ceudodiad) gan gynhyrchu tymheredd a phwysedd
uchel iawn o’u hamgylch. Gall y digwyddiadau ceudodi hyn arwain at ffurfio
radicalau rhydd hydrocsyl.
2. Mae’r don yn peri i ronynnau drosglwyddo ar raddfa enfawr i arwyneb yr
electrod o’r hylif swmp, lle ffurfir radicalau rhydd hydrocsyl pellach ar, neu ger
arwyneb yr electrod.
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Nid oedd yr uned Soneco© a ddefnyddiwyd ar y safle, ar ei ffurf presennol, yn gallu
ocsideiddio’r hylif, ac mae angen gwneud gwaith pellach i ganfod ffyrdd o gynyddu
lefel yr OH* a gynhyrchir, a chael gwared â chymaint â phosib o’r halogyddion
moleciwlaidd a dargedir/nas targedir cyn iddynt gyrraedd yr adweithydd. Bydd hyn
yn rhoi’r cyfle gorau posib i’r adweithydd drin yr halogyddion gweddillol ac o bosib
caniatáu gollwng gyda chydsyniad neu ail-ddefnyddio’r dŵr.
Arnofiant Aer Toddedig (DAF)
Huriwyd uned DAF gan Power & Water am gyfnod o 3 mis i dreialu ei heffaith ar yr
hylif oedd yn mynd trwy’r adweithydd electrogeulad. Byddai symud cymaint o’r
solidau crog â phosib cyn iddynt gyrraedd yr adweithydd wedi bod o fudd mawr o
bosib. Gosodwyd y DAF rhwng yr allgyrchydd arllwys a’r adweithydd er mwyn
echdynnu unrhyw solidau crog gweddilliol oedd yn dod trwodd yn yr all-lif. Yn ôl
dadansoddiad o’r Cyfanswm Solidau (%TS) ar yr adeg honno roedd %TS yr all-lif yn
rhy uchel yn gyson i’r DAF fod yn effeithiol (>1.5%TS) a chafodd ei dynnu oddi yno.
Yn nes ymlaen, canfuwyd bod y solidau toddedig yn yr hylif oedd yn cyrraedd yr
adweithydd hefyd yn creu trafferthion. Yn y bôn, roedd y cyfuniad o solidau toddedig
a solidau crog (Cyfanswm Solidau) yn rhy uchel i’r adweithydd electrogeulad
Soneco© allu ymdopi.
Canlyniadau Dadansoddi
Mae’r Dadansoddiad o Ddosbarthiad Maint Gronynnau (PSDA) yn cymharu
perfformiad gwahanu’r 3 gwahanydd mecanyddol a ddefnyddiwyd ar gyfer y Prosiect
Slyri. Gellir gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng y wasg sgriw a’r allgyrchydd
arllwys, am fod y ddau hyn yn cael eu defnyddio fel gwahanwyr cynradd a
gynlluniwyd i dynnu solidau bras. Mae’r pentwr disgiau, ar y llaw arall, wedi’i
gynllunio i symud y solidau mân ac fe’i defnyddiwyd yn yr achos hwn fel gwahanydd
mecanyddol eilaidd.
Mae canlyniadau’r treial hwn yn dangos bod y wasg sgriw (a osodwyd gyda sgrin
hidlo 0.5mm) yn tynnu llai o solidau crog na’r allgyrchydd arllwys, lle gwelwyd 47% o
solidau yn yr hidlif, ond dim ond 9% yn all-lif yr allgyrchydd. Hefyd, mae canran
maint y gronynnau’n dangos bod yr allgyrchydd yn gallu darparu all-lif gyda 63% o
solidau oddeutu 0-10um, o’i gymharu ag 18% ar gyfer y wasg sgriw.
Yn ogystal, darparodd yr allgyrchydd pentwr disgiau all-lif gyda 74% o solidau
oddeutu 0-10um, gyda dim ond 1.43% o solidau crog i’w gweld yn yr uwchwaddod.
Sylwer: mae’r pentwr disgiau’n dibynnu ar fewnlif o’r allgyrchydd i gael y
canlyniadau hyn.
Felly, mae’r canlyniadau hyn yn dangos pwysigrwydd yr allgyrchydd arllwys ar gyfer
darparu perfformiad gwahanu llawer gwell, o’i gymharu â’r wasg sgriw.
Sylwer: Cafodd y wasg sgriw ei threialu gan ddefnyddio sgrin hidlo llai (0.25m) yn
ogystal. Fodd bynnag, arweiniodd hynny at gyfran uwch o’r solidau crog yn cael eu
gwthio trwy’r hidlif. Roedd hyn oherwydd y pwysedd ychwanegol a roddwyd ar y
slyri ar arwyneb y sgrin yn sgil mwy o ymwrthedd ar yr adeg wahanu.
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Roedd canlyniadau’r treialon dosio cemegol yn dangos bod yn driniaeth yn llwyddo i
echdynnu 99% o bob cyfanswm ffosfforws, orthoffosfad, cyfanswm nitrogen a
chyfanswm solidau crog, yn ogystal â’r rhan fwyaf o’r COD (96%) a’r cyfanswm
potasiwm (78%).
Yn ystod y treialon hyn mi ddaeth hi’n amlwg y byddai angen gwanhau’r slyri ar
adegau pan oedd yna lefel uchel o solidau cyfan. Er mwyn sicrhau lefelau trin
derbyniol gan ddefnyddio’r offer oedd ar gael, roedd angen sicrhau crynodiad
cyfanswm solidau o 20% ar y mwyaf, ar gyrraedd yr allgyrchydd (ar ôl y cam ceulo).
Byddai unrhyw beth uwchlaw hynny’n gofyn am gyfraddau dosio cemegol uwch a
mwy o amser cyswllt nag sydd ar gael ar hyn o bryd, oherwydd y cystadlu cemegol
rhwng y gronynnau sydd eisoes ynghrog a’r solidau toddedig, lle gall y solidau
toddedig gyfrif am hyd at 75% o’r crynodiad cyfanswm solidau.
Pan ddefnyddir ffactorau gwanhau priodol, mae’r cyfraddau echdynnu a welir yng
nghanlyniadau’r dadansoddiad yn dangos bod cyflwr y dŵr sy’n gadael y safle’n isel
o ran pob penderfynydd (ac felly’n bodloni’r meini prawf ar gyfer gollwng) ac eithrio
COD, sy’n aros yn ystyfnig uwchlaw’r trothwy gollwng. Dylai gwella perfformiad yr
AOP neu ddefnyddio technolegau eraill megis gwelyau cyrs aer gwthiol ostwng y
lefelau COD islaw’r lefel gollwng a ganiateir, sef 125mg/l. Er bod y cyfanswm
Alwminiwm sy’n gadael yr allgyrchydd pentwr disgiau’n uwch na’r lefelau a ganiateir,
mae’r hyn sy’n gadael yr allgyrchydd i’w weld yn is. Mae hyn o bosib o ganlyniad i
waith y pentwr disgiau, lle mae cyfran o’r solid gronynnol yn cael ei ail-hydoddi yn yr
all-lif.
Pennwyd cymhareb BOD:COD, ond fel dadansoddiad ciplun yn unig. Roedd
hwnnw’n dangos cymhareb o 0.25, sy’n ei osod yn y parth bioddiraddadwy. Mae
parth bioddiraddadwy’n dynodi uchafswm y deunydd organig all gael ei bydru gan
microbau dan amodau trin naturiol ac artiffisial. Gellir rhannu’r parth hwn yn lefelau
gwahanol, megis bioddiraddadwyedd isel, canolig ac uchel. Oherwydd nifer y
samplau sydd eu hangen i bennu cymhareb BOD:COD gywir dros gyfnod amser
penodol (e.e. blwyddyn), nid yw canlyniad y ciplun hwn o fawr o werth ar ei ben ei
hun a byddai angen astudiaeth bellach.
Rhaid ystyried y newid yn pH yr elifiant wrth ddefnyddio Clorid Fferrig. Mesurwyd
pH4.2 yn yr hylif a wahanwyd (i lawr o pH7.2 yn y porthiant), a dylid ei gywiro cyn ei
ollwng i’r cwrs dŵr lleol (nid yw costau cywiro pH wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad
o’r costau gweithredu). Mae hyn yn ystyriaeth llai pwysig wrth ddefnyddio PAC,
gyda’r pH yn aros yn gymharol sefydlog ar y cyfraddau dosio a ddefnyddiwyd.
Mae costau rhedeg y safle trin, er yn ymddangos yn uchel, yn gostwng yn sylweddol
pan ystyrir gwneud gwell defnydd o’r maethynnau sydd ar gael, sy’n golygu cost
ychwanegol o £4,757 yn unig ar gyfer fferm gyda 100 o fuchod. Mae hyn yn
gostwng ymhellach os ystyrir swmp-brynu cemegion, gyda’r arbedion maint yn cael
effaith bositif, gan olygu bod modd sicrhau arbediad posib o £537 yn y costau
cyffredinol a gyfrifwyd.
Roedd gwariant cyfalaf y prosiect yn uchel, ond gellid cwtogi’n sylweddol ar y broses
drin arfaethedig yn y dyfodol drwy dynnu costau’r uned electrogeulad Soneco© a’r
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uned DAF – ac, yn amodol ar fonitro lefelau halogiad, yr allgyrchydd pentwr disgiau
hefyd, gan arbed oddeutu £100,000.
Oherwydd y cyfyngiadau ar y prosiect yn ystod chwarter olaf 2019 a’r rhan fwyaf o
2020 (gweler y troednodyn), mae’r canlyniadau hyn ar gyfer nifer fach yn unig o
dreialon yn defnyddio dosio hylif cemegol. O ganlyniad, maent yn rhoi ciplun yn unig
inni, a byddai angen gwaith pellach er mwyn cynhyrchu set ddata fwy swmpus, cyn
dod i gasgliadau cadarn ar effetihionrwydd triniaethau a chostau gweithredu
cyffredinol.
Ar y cyfan, llwyddodd y prosiect i gyflawni’r prif nod o wahanu’r solidau a’r hylif, a
gostwng lefelau maethynnau, ond:
•
•
•

Nid yw’r dŵr sydd wedi’i drin yn cyrraedd yr ansawdd angenrheidiol i gael
caniatâd gollwng eto. Byddai angen gostwng y lefel COD ymhellach.
Mae angen datblygiad pellach ar yr AOP i gynyddu’r potensial ocsideiddio
drwy gynhyrchu radicalau rhydd hydrocsyl. Byddai hyn, mewn egwyddor, yn
gostwng y lefel COD ac yn caniatáu gollwng y dŵr.
Ystyrir bod technolegau trin ychwanegol yn allweddol i sicrhau’r lefelau ailddefnyddio uchaf posib o’r dŵr a wahanwyd.

Roedd rheoli maint y maethynnau oedd yn cyrraedd y cwrs dŵr yn allweddol i symud
y prosiect hwn ymlaen i’r cam rhesymegol nesaf, o ran gwarchod yr amgylchedd a
chreu arferion ffermio cynaliadwy, proffidiol.
7.0 Casgliadau
Yn ystod y cyfnod pan oedd y gwartheg dan do, roedd yr hylif wedi’i wahanu a
gynhyrchwyd gan y ddau fath o wahanydd cynradd â chanran rhy uchel o solidau i’w
ddefnyddio fel porthiant uniongyrchol i’r safle trin, pan oedd y porthiant yn cael ei
gymryd yn uniongyrchol o’r pydew casglu.
Byddai angen i’r ffracsiwn hylif a wahanwyd fod yn llai crynodedig er mwyn caniatáu
prosesu cyson ac ymarferol ymhellach i lawr y cwrs dŵr. Un ffordd o sicrhau hyn
oedd ei wanhau â dŵr fferm budr i gael crynodiad terfynol o rhwng 1-2%TS.
Yr allgyrchydd arllwys oedd bob amser yn cynhyrchu’r % cyfanswm solidau isaf yn y
ffracsiwn hylif a wahanwyd, o’i gymharu â’r gwahanydd gwasg sgriw.
Roedd cyflenwyr y ddau fath o offer gwahanu’n argymell yn gryf y dylid darparu
porthiant unffurf parhaus, fel bod llai o newidiadau mawr yng nghysondeb y porthiant
ac, o ganlyniad, ym mherfformiad y gwahanydd. Roedd y newidiadau hyn yn
dylanwadu ar driniaeth effeithiol y ffracsiwn hylif wed’i wahanu ymhellach i lawr y
cwrs dŵr, ac ni allem felly sicrhau cyfraddau trin cyson ac effeithiol.
Porthiant
Gwasarn papur
Gwasarn blawd llif
Gwasg Sgriw
Cyfradd echdynnu
Hidlif
Allgyrchydd

5.37%ds
7.43%ds (ond wedi gostwng yn ddiweddar)

Echdynnu tua 15% TSS .
Tua 5% ond yn amrywio yn ôl y porthiant
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Cyfradd echdynnu
All-lif

Echdynnu tua 50% TSS.
Tua 3% ond yn amrywio yn ôl y porthiant

Er bod yr adweithydd Soneco© wedi bod yn llwyddiant o ran echdynnu halogyddion
o sectorau trin dŵr gwastraff diwydiannol a dinesig eraill, nod y prosiect hwn oedd
defnyddio’r dechnoleg i geisio trin slyri fferm a wahanwyd. Roedd y dadansoddiadau
labordy rhagarweiniol yn dangos bod y potensial yn bodoli i ddefnyddio’r dechnoleg
hon yn llwyddiannus ar ffermydd llaeth ar draws Cymru a thu hwnt.
Roedd yr uned Soneco© yn gweithio drwy ail-gylchu’r elifiant yn y lle cyntaf dros
arwyneb yr electrod, gan adeiladu lefel o geulydd a gyfrifwyd yn briodol ar gyfer
tynnu ffosffad. Gyda chyflenwad pŵer cyfyngedig, mi allai hynny gymryd nifer o
oriau am fod y lefel ffosffad a welwyd yn uchel iawn. Yn ystod yr amser hwn – ac
oherwydd y llwyth uchel o solidau, byddai’r electrodau’n cael eu gorchuddio’n raddol
â solidau gronynnol, a fyddai’n peri i lif y cerrynt arafu a dod i stop yn y pen draw.
Cafwyd bod y system pŵer uwchsain a osodwyd yn yr uned i atal hyn rhag digwydd
yn aflwyddiannus oherwydd y lefel uchel o ddeunydd solet.
Bu’n rhaid gwneud y penderfyniad i droi at ddosio hylif cemegol fel proses drin, yn
sgil methiant yr uned Soneco© i ymdopi â’r crynodiadau solet uchel a welwyd, gan
beri i’r uned orlwytho.
Mae yna ddealltwriaeth dda o’r defnydd o gyflyryddion cemegol i drin dŵr gwastraff,
ac mae’n gonglfaen safleoedd trin dŵr gwastraff dinesig ar hyn o bryd. Mae gan
ffermwyr ddigon o le, y gallu i handlo, a’r profiad o ddefnyddio cemegau eraill ar y
fferm sydd angen gofal ac ystyriaeth arbennig wrth eu defnyddio, ac ni fyddent felly’n
pryderu gormod am ddefnyddio cemegyn i drin eu slyri.
Gwersi a Ddysgwyd
• Mae gwahanwyr slyri wedi’u dylunio’n bennaf i gynhyrchu cêc mor sych â
phosib, ac mae safleoedd trin angen hylif sydd â lefel mor isel â phosib o solidau
• Mae angen rhoi ystyriaeth i natur anwadal porthiant slyri yn y dyfodol
• Gellir hydoddi hyd at 70% o’r cyfanswm solidau mewn slyri
• Cafwyd cyfraddau echdynnu gwell drwy ddefnyddio Allgyrchydd GEA o’i
gymharu â Gwasg Sgriw Criman
• Mae llwythi solidau uchel yn atal y gronynnau toddedig a choloidaidd rhag
ceulo a chlystyru’n ddigonol
• Gall fod yn anodd echdynnu digon o solidau drwy wahanu mecanyddol, a gall
fod angen cyfuno â ffynhonnell ‘dŵr budr’ i gyrraedd y targedau trin
• Ar hyn o bryd nid yw sono-electrogeulad Soneco© yn addas i’w ddefnyddio ar
ffermydd fel technoleg trin slyri
• Gall agweddau technegol sydd ynghlwm â gweithredu’r allgyrchydd pentwr
disgiau olygu na ellir ei ddefnyddio ar ffermydd, a gall fod modd hepgor y
dechnoleg hon o’r safle trin
• Ni pherfformiodd yr adweithydd Soneco© AOP cystal â’r bwriad. Rhaid
gwneud gwaith pellach i addasu’r dyluniad presennol i gynyddu’r ocsideiddiad
posib.
Argymhellion
• Cael gwared ag anghysondebau yn y porthiant slyri drwy ei droi’n barhaus
heb leihau maint y gronynnau’n sylweddol (h.y. ei droi’n ysgafn)
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Cyfuno slyri a wahanwyd â ‘dŵr budr’ pan fo angen i gael porthiant terfynol
cyn ei drin o 1.5-2.0%TS
• Optimeiddio paramedrau’r allgyrchydd arllwys i’w ddefnyddio gyda hylifau
cemegol
• Addasu’r AOP i gynyddu’r ocsideiddiad posib.
•

Ffigur 8: Llif Proses Wedi’i Addasu

Prosiect Slyri Project Process Flow

Updated ProsiectSlyri Project primary treatment and separation
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Separation of Slurry
from Pit
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Solids
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Slurry Store

Cow slurry blended with dirty water for use as treatment plant feed
Blended slurry treated using liquid chemical coagulant and flocculant (replacing
original electro-chemical design) and coarse particulate solids separated
Secondary separation allows removal of fine particulate solids
Secondary separation required for further treatment to remove ammonia and
lower Chemical Oxygen Demand (COD)/Biological Oxygen Demand (BOD)
Removal of ammonia residues and lower COD/BOD via Advanced Oxidation
Processes (AOP) allows for the effluent to be discharged or reused on farm.
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Maes sydd angen ei ddatblygu ymhellach i awtomeiddio’r system gyfuno
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Maes sydd angen ymchwil a datblygiad pellach
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Pethau a Amharodd ar y Prosiect
Yn ystod cyfnod y prosiect roedd yna nifer o achlysuron pan nad oedd y safle’n
weithredol. Y mwyaf amlwg o’r rhain oedd pandemig Covid-19, pan na chaniatawyd
personél dianghenraid ar dir campws y coleg yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol (23ain
Mawrth – 20fed Gorffennaf 2020). Cyn hynny, cafwyd problem drydanol a olygai bod yn
rhaid i’r gwaith ar y safle ddod i ben am y tro, nes bod modd gosod cyfarpar newydd. Yn
ogystal, roedd sgrin HMI ddiffygiol ar yr allgyrchydd arllwys yn golygu bod yn rhaid rhoi’r
gorau i’r treialon dros dro nes bod modd dod o hyd i HMI newydd a chael technegwyr
hyfforddedig i’w osod. Hefyd, roedd ail gyfnod clo yng Nghymru (23ain Hydref – 9fed
Tachwedd) yn golygu bod yn rhaid rhoi’r gorau i weithredu ar yr adeg honno yn ogystal.
Defnyddiodd y prosiect Wasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu’r
dadansoddiad enghreifftiol. Yn sgil ailwampio labordy HVAC roedd yna gyfnod (o tua 3
mis) pan nad oedd y labordy ar gael ar gyfer profi samplau masnachol. Yn ogystal,
oherwydd pandemig Covid-19, nid oedd Cyfoeth Naturiol Cymru’n gallu derbyn a
dadansoddi unrhyw samplau masnachol tan fis Tachwedd 2020 chwaith. Nid oedd modd
dilysu unrhyw samplau a ddadansoddwyd yn labordy mewnol Power & Water am nad
yw’r labordy’n un UKAS achrededig.
Profi Samplau
Cynhaliwyd y gwaith o brofi samplau gan Wasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol
Cymru yn bennaf. Fodd bynnag, defnyddiwyd labordai UKAS achrededig eraill hefyd o
bryd i’w gilydd i gynnal dadansoddiadau nad oedd ar gael gan Cyfoeth Naturiol Cymru,
yn ogystal â labordy mewnol Power & Water.
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ATODIADAU
Siart 1. PDSA Slyri Crai o’r Sied
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Siart 2. PDSA Slyri Llinell Borthi’r Safle Trin
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Siart 3. PSDA All-lif yr Allgyrchydd Arllwys
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Siart 4. PSDA All-lif yr Allgyrchydd Pentwr Disgiau
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Siart 5: Newidiadau i lif gwreiddiol y broses drin

Prosiect Slyri Project Process Flow

Pre-treatment
Separation of Slurry
from Pit

Slurry Store

Updated ProsiectSlyri Project primary treatment and separation
1. Cow slurry blended with dirty water for use as treatment plant feed
2. Blended slurry treated using liquid chemical coagulant and flocculant (replacing
original electro-chemical design) and coarse particulate solids separated
3. Secondary separation allows removal of fine particulate solids
4. Secondary separation required for further treatment to remove ammonia and
lower Chemical Oxygen Demand (COD)/Biological Oxygen Demand (BOD)
5. Removal of ammonia residues and lower COD/BOD via Advanced Oxidation
Processes (AOP) allows for the effluent to be discharged or reused on farm.
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Maes sydd angen ymchwil a datblygiad pellach
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Siart 6: Canlyniadau PSDA Gwahanwyr Mecanyddol
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Ffigur 1. Cyfrifydd Amser Allfwrw Solidau yr Allgyrchydd Pentwr Disgiau
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Tabl 1: Canlyniadau Dadansoddiad o’r Cêc a Wahanwyd gyda’r Allgyrchydd
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Tabl 2: Canlyniadau Dadansoddiad o’r Cêc a Wahanwyd gyda’r Wasg Sgriw
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Tabl 3: Canlyniadau Dadansoddiad o Solidau Wedi’u Compostio
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Tabl 4: Canlyniadau Dadansoddiad o Leiniau Treialon Maes 2020
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Tabl 5: Canlyniadau Dadansoddiad o Leiniau Treialon Maes 2019
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