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Byddwch angen
 — Clip 12 (2'35") 

 — Clip 13 (0'57") 

 — Arddangosiad tân gwyllt

 –  Powdrau metel: haearn, magnesiwm, copr, 
alwminiwm

 – Teclyn brasteru twrci

 – Powdwr llaeth

 — Gweithgaredd prawf fflam

 – Prenynnau

 –  Samplau solid wedi’u labelu o NaCl, Li2CO3, 
KCl, CuSO4 anhydrus, Sr(NO3)2 neu SrCl2, 
BaCl2

 –  Yr un cyfansoddion mewn dysglau Petri wedi’u 
labelu â llythrennau’n unig, e.e. A, B, C, D, ac ati.

 — Arddangosiad prawf fflam

 –  Sawl potel chwistrellu planhigion yn gweithio â 
phwmp

 – Cyfansoddion solid fel uchod

 –  Ethanol, gwirod methyl diwydiannol, neu 
alcohol diwydiannol wedi’i ddadnatureiddio

Nodiadau i’r technegydd
 — I wneud y poteli chwistrellu ar gyfer y prawf 
fflam, rhowch sbatwla bach iawn o gyfansoddyn 
toddadwy (NaCl, LiCl, KCl, CuSO4, Sr(NO3)2, 
BaCl2) mewn potel chwistrellu planhigion glân a’i 
hydoddi mewn ychydig bach iawn o ddŵr distyll. 
Yna ychwanegwch ddigon o ethanol (neu wirod 
methyl di-liw) i hanner llenwi’r botel. Labelwch hi 
ag enw’r ïon metel a sticer perygl sylwedd 
fflamadwy.

 — Dylai’r powdwr llaeth ar gyfer yr arddangosiad 
fod yn fân a ddim yn dalpiog. Mae’n werth rhoi 
cynnig ar sawl cynnyrch i weld pa un sydd orau. 
Am fanylion ynglŷn â’r cyfarwyddiadau, a 
chyngor ac argymhellion, edrychwch ar y clip 
fideo ar wefan Cymdeithas Frenhinol Cemeg, 
www.rsc.org. Am fanylion y ddolen we gweler y 
dolenni a’r adnoddau ar dudalen 44.

Arwynebedd arwyneb  
a thân gwyllt

Gwers 4

Addas i rai: 14–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Cyfraddau adwaith, metelau alcalïaidd a 
phrofion fflam

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch sut i gynnal prawf fflam er 

mwyn adnabod ïonau metel mewn 
cyfansoddion dienw.

—  Eglurwch pam mae powdrau’n 
adweithio’n gyflymach na lympiau 
gan ddefnyddio syniadau ynglŷn â 
gwrthdrawiadau rhwng gronynnau.

Iechyd a diogelwch
 — Cyfrifoldeb yr athro sy’n arwain y wers yw 
cynnal asesiad risg llawn.

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Mae metelau powdwr yn fflamadwy iawn ac os 
cânt eu cynnau, gallai’r fflam losgi yn 
ddireolaeth. Dylech ddefnyddio mesurau bach 
iawn ac efallai y bydd angen bwcedaid o 
dywod i ddiffodd tân a allai ddeillio o hyn.

 — Wrth ddefnyddio’r poteli chwistrellu planhigion, 
cofiwch mai ethanol yw’r hylif cludo. Bydd 
unrhyw ethanol nad yw wedi llosgi yn casglu ar 
yr arwynebau y tu ôl i’r fflam Bunsen (e.e. ar 
fainc waith y labordy) ac fe allai hyn achosi 
perygl tân.
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Myfyrio ac adolygu
 — Adolygwch beth yw’r cyfansoddion dienw a 
thrafodwch gyfyngiadau’r dull (e.e. risg o halogiad a 
lliwiau fflamau tebyg gan gyfansoddion lithiwm a 
strontiwm).

 — Chwistrellwch y poteli chwistrell o doddiant ïonau 
metel drwy fflam Bunsen mewn labordy wedi’i 
dywyllu.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr nodi pa ïon metel sy’n 
bresennol ym mhob un.

 — Gosodwch her i’r myfyrwyr ddefnyddio’u 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth newydd i gynllunio 
roced tân gwyllt, gan gynnwys y dilyniant o liwiau a 
fydd yn eu harddangos wrth iddi lansio a ffrwydro.

Beth am archwilio ymhellach?
Amlinellwch y defnydd o sbectrosgopeg allyrru atomig a’i rôl mewn cemeg ddadansoddol a 
darganfyddiad heliwm.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu beth yw’r peth   
 mwyaf peryglus allwch chi ei wneud â phowdwr   
 cwstard (gweler pwynt 5 isod).

2.  Pa fetelau allan nhw feddwl amdanyn nhw sy’n 
llosgi?

3.  Gwyliwch Glip 12 lle mae Mark yn arddangos fod 
powdwr haearn yn fflamadwy a bar haearn solid 
ddim yn fflamadwy.

4.  Ailadroddwch yr arddangosiad drwy chwythu 
ychydig bach o bowdrau metel (e.e. Fe, Mg, Cu, Al) i 
mewn i fflam Bunsen las. Mae defnyddio teclyn 
brasteru twrci yn ffordd ddiogel ac effeithiol o 
wneud hyn.

5.  Dangoswch beth yw effaith cynyddu arwynebedd 
arwyneb ar gyfradd adwaith, a hylosgedd powdrau 
fflamadwy drwy ysgeintio powdwr llaeth ar fflam. Ni 
fydd pentwr bychan o bowdwr llaeth ar fat gwrth-
wres yn cynnau gyda fflam Bunsen las. Fodd 
bynnag, pan gaiff y powdwr llaeth ei ysgeintio dros 
sblint sy’n llosgi ac wedi’i glampio’n llorweddol, caiff 
pelen fawr o dân ei chreu, yn gymesur ag uchder 
ysgeintio’r powdwr. Ceir cyfarwyddiadau mewn clip 
fideo i athrawon ar wefan Cymdeithas Frenhinol 
Cemeg (gweler y nodiadau i’r Technegydd).

Gweithgareddau datblygu
6.  Gwyliwch Glip 13 lle mae Mark yn egluro pam mae’r 

haearn powdwr yn adweithio’n gyflymach na’r bar 
haearn. Mae’n gorffen drwy drafod tân gwyllt yn 
gryno, sef cyd-destun y prif weithgaredd.

7.  Dangoswch i’r myfyrwyr sut i gynnal prawf fflam ar 
samplau solid. Y dull symlaf yw dipio pen sblint 
mewn dŵr distyll i’w leithio ychydig, codi ychydig 
iawn o risialau reit ar ben y prennyn, yna dod â phen 
y prennyn tuag at fflam Bunsen las nes eich bod yn 
gweld fflach o liw. Ni ddylai’r prennyn danio. Gallwch 
dorri pen y prennyn i ffwrdd wedyn cyn profi’r 
cyfansoddyn nesaf.

   Nodwch mai lliw porffor gwelw iawn sydd i 
botasiwm ac yn aml, caiff ei guddio gan yr oren 
tanbaid a ddaw o amhureddau sodiwm a 
chyfansoddion sodiwm yn y prennyn. Mae’r 
arddangosiad olaf yn rhoi canlyniad mwy 
dibynadwy ar gyfer potasiwm.

8.  Ar ôl i’r myfyrwyr brofi’r cyfansoddion sydd wedi’u 
labelu a chysylltu lliw ag ïon penodol, gallant brofi’r 
cyfansoddion dienw.

Gwers 4

Chwith: Magnesiwm 
powdwr yn cael 
ei chwythu i fflam 
Bunsen oddi 
ar sbatwla gan 
ddefnyddio chwyth 
o aer o declyn 
brasteru twrci

Chwith: Mae ïonau 
copr yn yr ethanol 
yn creu fflam 
werdd.

Chwith: 
Cyfansoddion 
lithiwm solid ar flaen 
prennyn yn creu 
fflach goch mewn 
prawf fflam.




