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Dull
  Defnyddiwch jariau jam gwag (neu debyg) i gasglu samplau dŵr o 

wahanol fannau yn agos i’ch cartref a’ch ysgol. 

 Labelwch bob jar â: 
 - dyddiad casglu’r sampl  
 - ffynhonnell (megis afon, glaw, pwll bach, eira)  
 - lle a dull casglu  
 - y pryd o’r dydd y cafodd ei gasglu 

  Defnyddiwch y dangosydd cyffredinol i fesur pH pob sampl dw^r 
Gwnewch hyn cyn gynted â phosib wedi i chi gasglu’r samplau. 

 Cofnodwch y pH.

  Gwnewch yr arbrawf eto drwy gasglu samplau dw^r o’r un lleoliadau 
(hyd y gallwch) ar y dyddiau/wythnosau dilynol. 

Yn yr ymchwiliad hwn, byddwch yn casglu samplau dw^r o wahanol fannau yn 
eich cartref a’ch ysgol ac yn monitro’u asidedd.

Cwestiynau
• Ym mha ffordd newidiodd y pH (os o gwbl)? 

• Oedd canlyniadau eich arbrawf yn eich synnu? 

•  Oedd y samplau dw^r yn fwy neu’n llai asidig nag 

roeddech wedi tybied? 

•  Oedd lefelau’r asidedd yn uwch mewn rhai 

ardaloedd nag eraill neu oedd y canlyniadau  

tua’r un peth? 

•  Os oedd y canlyniadau’n amrywio, beth oedd  

yn gyfrifol am y gwahaniaethau? 

•  

• Jariau jam gwag (neu debyg)

•  Ffynonellau dw^ r (glaw, llynnoedd, pyllau 

bach, eira, iâ, dw^ r tap, ac ati)

• Dangosydd cyffredinol

Defnyddiau
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Gwaith estynedig:  
Niwtraleiddio asid 
Bydd yr arbrawf hwn yn dangos i chi sut y gall ychwanegu digon o alcali 
niwtraleiddio asid. Caiff llynnoedd asidiedig eu niwtraleiddio drwy broses 
“calchu”. Mae calch, sy’n sylwedd alcalïaidd, yn cael ei ychwanegu at rai 
llynnoedd asidiedig er mwyn adfer dw^r y llyn i’w pH arferol.  

Dull
 Dechreuwch drwy wneud hydoddiant hanner finegr hanner dw^r.  

 Cofnodwch pH yr hydoddiant hwn.  

  Ychwanegwch soda pobi i’r hydoddiant nes iddo beidio  
â hisian mwyach.  

 Cofnodwch pH yr hydoddiant a’i gymharu â’r pH blaenorol.  
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•  

• Finegr 

• Dw^ r

• Soda pobi

• Sbatwla 

•  Dangosydd  

cyffredinol

•  Bicer (neu debyg)  

i’r adwaith gael  

digwydd

Defnyddiau


