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Diwrnod Agored VIP Gwaith Gorchuddio Ffilm Tenau

Yn ôl ym mis Ebrill, mynychodd CAFf Sioe Busnes Cymru a Sioe Adeiladu Cymru.
Cynhaliwyd y ddwy sioe yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac roedd nifer dda yn
bresennol, gyda phawb yn amlwg yn mwynhau’r cyfle i fynd yn ôl allan i
rwydweithio.
Cynhaliodd CAFf stondin yn Sioe Busnes Cymru a rhwydweithio yn Sioe
Adeiladu Cymru. Roedd digon o ddiddordeb yng nghyflawniadau'r prosiect CAFf
hyd yma a'r posibilrwydd o gymryd rhan. Ar draws y ddau ddigwyddiad,
roeddem yn gallu gwneud amrywiaeth o gysylltiadau gwerthfawr a mwynhau
trafodaethau diddorol gyda nifer o unigolion. Rydym nawr yn gweithio i ddod â
rhai o'r cysylltiadau hynny i mewn i'r prosiect CAFf cyn gynted â phosibl.

Sioe Busnes Cymru a Sioe Adeiladu Cymru

Yn ddiweddar, cafodd CAFf arian ychwanegol gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru (WEFO) i alluogi’r prosiect i ymestyn ei weithrediadau presennol
ymhellach tan ddiwedd mis Rhagfyr 2022!
Rydym wrth ein bodd gyda’r newyddion ac yn gyffrous i barhau i weithio ochr yn
ochr â nifer o fentrau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i ddatblygu eu
cynnyrch a’u prosesau drwy gydol 2022.

Ddydd Mercher 30ain Mawrth, cynhaliodd CAFf Ddiwrnod Agored VIP
swyddogol ar gyfer y Cyfleuster Ymchwil a Datblygu Gorchudd Ffilm Tenau
Gwactod Uchel (HVTFC) sydd newydd ei lansio yng Nghanolfan Dechnoleg
OpTIC yn Llanelwy. Mae’r cyfleuster gwerth £1.2miliwn yn cynrychioli
cyfraniad newydd unigryw i ymchwil uwch, blaengar a chyfleoedd busnes
yng Nghymru a’r DU yn ehangach.
Yn ystod sesiynau’r bore a’r prynhawn, roedd y digwyddiad yn cynnwys
anerchiad gan Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi Cymru, ynghyd â
chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd y diwydiant, teithiau tywys o amgylch y
cyfleuster, stondinau arddangos amrywiol, a chyfleoedd rhwydweithio.
Roedd y rhai a oedd yn bresennol yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth
Cymru, asiantaethau ariannu’r DU, a’r diwydiant ffotoneg ehangach.

Mae Cyfarwyddwr Canolfan Dechnoleg CAFf ac OpTIC, yr Athro Caroline
Gray, wedi derbyn OBE fel rhan o Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.
Bydd Caroline, sydd hefyd yn Athro Menter ac Ymgysylltu ym Mhrifysgol
Glyndŵr Wrecsam, yn derbyn yr anrhydedd mawreddog am ei
chyfraniad i’r diwydiant Opteg yng Nghymru yn ystod gyrfa sy’n ymestyn
dros 35 mlynedd.
Mae’r gydnabyddiaeth i Caroline wedi’i gwneud yn fwy arbennig fyth,
gan ei bod yn cyd-fynd â blwyddyn Jiwbilî Platinwm y Frenhines.
I ddarllen mwy am gyflawniad Caroline, ewch i’r ddolen isod:
Professor Caroline Gray OBE

Estyniad Prosiect

Yr Athro Caroline Gray, OBE

https://glyndwr.ac.uk/news/articles/caroline-gray-obe/


Wedi’i hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg
(CAFf) yn rhaglen gydweithredol â diwydiant a arweinir gan bedair Prifysgol yng Nghymru sy’n
cydweithio â chwmnïau yng Nghymru i wella neu ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd er budd
eu busnes. Mae CAFf wedi'i chynllunio i ddarparu mynediad hawdd at adnoddau a chyfleusterau
academaidd heb unrhyw gost ariannol i'ch cwmni. Mae ein tîm Cymru gyfan yn cynnwys arbenigwyr
academaidd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol De
Cymru.
Yn fyr, bydd gan fusnesau cymwys gyfeiriad o fewn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a bydd
ganddynt unrhyw faterion cynnyrch neu broses y gallwn eich helpu i’w harchwilio ymhellach trwy
atebion ffotoneg/seiliedig ar olau.
Gyda dros 75 o brosiectau llwyddiannus eisoes wedi'u cwblhau gyda 60 o bartneriaid a mwy o
brosiectau'n dal i gael eu cynnal, gwyddom fod y prosiectau hyn o fudd mawr i bawb sy'n cymryd rhan.
Felly cysylltwch â ni a gadewch i ni drafod eich her neu broblem – nid ydym eisiau i unrhyw fusnesau
Cymreig cymwys golli allan.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Anita Davies (Rheolwr Datblygu Busnes CAFf) ar 07552
249972 a fydd yn eich arwain drwy'r broses.

Galwad Olaf!
Mae'r prosiect CAFf bellach wedi cyrraedd y tymor olaf o brosiectau cydweithredol o
dan y model ariannu presennol. Rydym yn gobeithio y bydd CAFf yn parhau ymhellach
i'r dyfodol, ond os dymunwch weithio gyda ni yn fuan, dyma'ch galwad olaf i wneud
hynny.

Cynhaliwyd astudiaeth gwmpasu gan CAFf a Willows, yn edrych ar therapïau sy’n seiliedig ar olau y
gellir eu nodi fel rhai sy’n gorwedd o fewn tri sector gwahanol ond sy’n gorgyffwrdd a ddiffinnir fel:
meddygol, niwrolegol a chyfannol. Canfu'r gwaith ymchwiliol fod potensial i'r practis fabwysiadu
therapïau o'r tri sector a allai ddod yn briodol i ddatblygiad y busnes. O ran therapïau golau cyfannol,
ar hyn o bryd mae diddordeb mawr mewn maes a elwir yn gromatherapi lle mae lliwiau golau penodol
yn cael eu dewis a'u cymhwyso i ddylanwadu ar les trwy, er enghraifft, hyrwyddo teimladau o
dawelwch ac ymlacio; gall lliwiau eraill ysgogi creadigrwydd a bywiogrwydd. Mae'r mathau o
ffynonellau golau dan sylw yn amrywio o sfferau golau lliw a ddelir yn y llaw i driniaethau golau ystafell
gyfan. Bydd camau nesaf y prosiect yn ceisio gweithredu un neu fwy o'r therapïau golau o fewn y
busnes yn Llanelwy, prosiect sy'n ymddangos yn hynod synergaidd o ystyried y pwyslais cryf ar
ddefnyddio technoleg golau ac optegol yn y lleoliad hwn.

“Roedd gwneud y cydweithrediad CAFf hwn yn wych. Ni fyddwn byth wedi edrych ar hyn fel dull ar
gyfer fy musnes nes i mi wneud y prosiect hwn a gydag arbenigedd Neil fe agorodd fy llygaid i fyd lliw
a golau. Rwy’n gyffrous iawn i fynd â hyn i’r cam nesaf a gweld i ble y gallai hyn fynd gan fy mod yn
credu mai hwn fydd un o’r dulliau mwyaf poblogaidd yn y dyfodol.”
Sarah Maitland-Price – Perchennog, Willows Holistic Therapies.

CAFf a Willows Holistic Therapies – Meddwl, Corff, Enaid… a Golau? 

Mae The Willows Holistic Therapies yn fusnes sefydledig yn y
Ganolfan OpTIC yn Llanelwy, sy’n darparu ystod o therapïau
cyfannol megis reiki, tylino aromatherapi ac adweitheg, i gyd
wedi’u hanelu at wella lles dynol a lles o safbwynt ysbrydol yn
ogystal â chorfforol. Pan gyfarfu CAFf â Willows ar ddiwedd
2021 daeth cyfle i ymchwilio i ba raddau y gellid mabwysiadu
therapïau golau yn y practis i ychwanegu at yr ystod bresennol
o therapïau cyfannol ac ehangu arnynt; cydnabyddir yn
gynyddol y dyddiau hyn fod golau yn chwarae rhan bwysig
mewn lles dynol a lles.



Sut a ble mae stori Smart Storm yn dechrau?
Dechreuodd y cyfan yn 1994 pan benderfynais ar ôl 9
mlynedd fel darlithydd ym Mhrifysgol Bradford, yn arwain
grŵp ymchwil mewn technoleg synhwyro meddygol fy
mod eisiau her entrepreneuraidd. Gan fy mod wedi
dyfeisio math newydd o synhwyrydd uwchsain, gwelais
hyn fel ffordd o ddechrau busnes. Yn hytrach na’r amlwg,
sefydlu cwmni meddygol (stori arall) gwelais gyfle i sefydlu
busnes offeryniaeth llif a lefel yn y sector dŵr gwastraff a
oedd yn cael ei ddominyddu gan gwmnïau o’r Almaen a
Ffrainc gyda’r DU heb wneuthurwr o’r math hwn o
dechnoleg. Felly ynghyd â dau o'm graddedigion diweddar
sefydlais fy nghwmni cyntaf.

Sut mae'r daith wedi bod o ddechrau Smart Storm i ble
rydych chi nawr?
Mae wedi bod yn dipyn o siwrnai wrth i mi gychwyn y
cwmni mewn dirwasgiad ac wedi bod trwy ddirwasgiad
2008 ac yna Pandemig y ddwy flynedd ddiwethaf.
Fy her fwyaf oedd troi’r hyn a gredais oedd yn gynnyrch
clyfar iawn o labordy prifysgol i weithio mewn amgylchedd
diwydiannol anghyfeillgar. Fel academydd rydym yn wych
am ddatblygu syniadau newydd ond mae eu troi yn
gynnyrch sy'n gweithio yn y byd go iawn ar dymheredd
eithafol, lleithder uchel, glaw ac eira, gweithredwyr
llawdrwm yn eu cicio o gwmpas ac ati yn rhywbeth na
chawsom ein hyfforddi i'w wneud. Felly, dysgais y ffordd
galed a gwn bellach nad yw syniad clyfar yn gwarantu
cynnyrch llwyddiannus. Fodd bynnag, ar ôl llosgi llawer o
fysedd, cyrhaeddom yn y pen draw a chynhyrchu ystod
lwyddiannus iawn o gynhyrchion.
Smart Storm yw fy ail gwmni ac yn 2019 yn dilyn
buddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru a buddsoddiadau
Sunnybarn symudwyd ein pencadlys, ymchwil a datblygu a
gweithgynhyrchu offeryniaeth o Swydd Efrog i Ogledd
Cymru tra’n dal i gadw rhan peirianneg trwm y cwmni yn
Halifax. Gwnes fy ngradd gyntaf a Doethuriaeth ym
Mhrifysgol Bangor, a fy mreuddwyd bob amser oedd
dychwelyd i'r ardal lle cefais rai o flynyddoedd gorau fy
mywyd.
Mae'r cwmni bellach wedi ehangu ei ystod cynnyrch yn
fawr ac wedi symud yn llwyddiannus i bob maes o offer
dŵr a dŵr gwastraff, gan dyfu'r busnes gartref a thramor,
yn enwedig yn Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Dywedwch wrthym am y prosiectau cyffrous yr ydych yn
gweithio arnynt nawr.
Mae yna ormod i'w trafod yma ond o bwys fyddai cynnyrch
arloesol newydd ar gyfer y gwaith adeiladu diwydiant sy'n
defnyddio CO2 yn hytrach na chemegau peryglus i
gydbwyso pH golchiadau concrit ac yn ail, gwella un o'n
cynhyrchion sy'n tynnu brasterau, olewau a saim o ffrydiau
gwastraff diwydiannol i atal mynyddoedd braster yn y

rhwydwaith carthffosydd. Ymgymerwyd â'r prosiect olaf
hwn gyda chefnogaeth CAFf a phrifysgol Bangor ac mae
defnyddio technoleg laser wedi gwella effeithiolrwydd ein
cynnyrch 40%.

A oes gennych unrhyw gyngor ar gyfer microfusnesau neu
fusnesau bach a chanolig sydd am fuddsoddi amser
mewn ymchwil, datblygu ac arloesi?
Mae angen dau beth ar dechnoleg lwyddiannus: ymchwil a
datblygu rhagorol a marchnata da. Mae'n rhaid i chi wybod
eich marchnadoedd a'ch sylfaen cwsmeriaid cyn datblygu
cynhyrchion newydd oherwydd efallai na fydd gan yr hyn y
gallech ei ystyried yn syniad clyfar fawr ddim sylfaen
cwsmeriaid, os o gwbl. Ond rhaid i chi bob amser gael
rhaglen ymchwil a datblygu barhaus. Gallai oes cynnyrch
yn y 90au pan ddechreuais i fod cymaint â 10 mlynedd ond
nawr mae technoleg yn datblygu felly gall oes cynnyrch
cyflym fod cyn lleied â 2-3 blynedd fel na allwch chi byth
aros yn llonydd - edrychwch ymlaen bob amser.
Rwyf hefyd yn meddwl bod arloesedd yn cael ei gamddeall.
Nid yw bob amser yn ymwneud â datblygu rhywbeth cwbl
newydd. Mae rhai o’r busnesau gorau a welais wedi
cynhyrchu cynhyrchion arloesol drwy ddefnyddio’r hen
dechnoleg neu’r dechnoleg ddiweddaraf ond mewn
marchnad newydd neu wedi’u pecynnu neu eu defnyddio
mewn ffordd hollol wahanol. Mae arloesi yn ymwneud â
meddwl y tu allan i'r bocs yn hytrach nag yn y bocs.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?
Tyfu'r busnes ar fy mhen fy hun ac yn arbennig pan fyddaf
yn gweld fy nghynnyrch a thechnolegau'n cael eu
defnyddio yn y byd go iawn. Rwy'n cael gwefr pan fyddaf
yn ymweld â ffatri ac yn gweld un o gynhyrchion Smart
Storm yn cael ei ddefnyddio.
Fodd bynnag, mae cael 3 phlentyn gwych a 2 gi Briard
uwchlaw popeth.

Dywedwch wrthym rywbeth y byddai eraill yn synnu ei
wybod amdanoch chi neu Smart Storm.
Tri deg o flynyddoedd yn ôl, byddwn yn treulio rhan o fy
wythnos mewn theatr ysbyty yn cefnogi llawfeddygon
adluniol i ddefnyddio technoleg ddatblygedig fy mhrifysgol.
Nawr rwy'n Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni yn treulio fy
amser yn delio â phrosiectau dŵr a dŵr gwastraff ond
mae'n debyg bod gan y ddau elfen ddynol.

“Mae ein hamgylchedd, y byd yr ydym yn byw ac yn
gweithio ynddo, yn ddrych o’n hagweddau a’n
disgwyliadau.” — Earl Nightingale

Diolch yn fawr iawn i John am gymryd yr amser i siarad â 
ni.

5 Munud Gyda... Dr John Duffy 
Enw: Dr John Duffy
Swydd: Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd
Cwmni: Smart Storm Ltd - https://smartstormgroup.com
Lleoliad: Caernarfon / Halifax

https://smartstormgroup.com/


Mae Space Republic o Gonwy yn gwmni sy’n ceisio mynd
i’r afael â COVID-19 gyda’u syniad unigryw. Mae Space
Republic yn cynhyrchu podiau swyddfa i'w defnyddio
mewn canolfannau hamdden a masnachol, gyda ffocws ar
ddarparu mannau gwaith o ansawdd uchel sy'n ffafriol i
gynhyrchiant uchel. Fel rhan o'r podiau hyn, maent yn
darparu systemau awyru pwrpasol (system puro aer) sy'n
gwella ansawdd aer yn fawr gan ddefnyddio technolegau
fel hidlwyr HEPA (hidlydd amsugno gronynnau) a
ffynonellau UV-C. Cynhaliodd y tîm CAFf ym Mhrifysgol De
Cymru drafodaethau pellach gyda'r cwmni i lunio prosiect
posibl.

Penderfynwyd mai nod system puro aer i'w defnyddio gyda
phodiau swyddfa personol yw cyflawni digon o olau
uwchfioled er mwyn cael effaith ystyrlon ar ddinistrio
pathogenau yn yr awyr.

Er mwyn cadarnhau bod hyn yn ymarferol yn y dyluniad a
gynigiwyd gan Space Republic, dechreuodd CAFf ddarparu
eu gwybodaeth am briodweddau optegol deunyddiau ac
arbenigedd mewn modelu optegol tra bod y fenter yn
darparu eu gwybodaeth am gyfyngiadau dylunio ac
ystyriaethau ymarferol y deunyddiau a ddewiswyd i
ddylunio'r podiau.

Mae'r tîm CAFf bellach ar gam arbrofi'r prosiect, lle mae'r
tîm yn anelu at fodelu'r system puro aer yn optegol i
bennu'r berthynas rhwng pŵer lamp UV-C a'r amser sydd
ei angen i buro aer sy'n mynd drwodd. Yna, amlygir
canlyniadau'r arbrawf hwn i'r cwmni ochr yn ochr â'r
iteriadau amgen arfaethedig a phrofi lleoliad y lamp,
dyluniad purwr, dimensiynau dwythellau a ffactor ffurf i
wella o bosibl cyfradd puro aer. Ar ben hynny, bydd hyn
hefyd yn caniatáu i Space Republic gymryd rhan mewn
trafodaethau yn ymwneud â rhagolygon parhaus o
gydweithio a gweithredu ei ganfyddiadau.

CAFf a Space Republic: Sut mae Lampau UVC yn Newid y 
Dirwedd o Weithio mewn Gofodau Swyddfa wedi’u Diheintio.

Dyluniwyd lampau diheintio UVC i gynhyrchu ymbelydredd UVC, sydd yn ei dro yn
arwain at briodweddau diheintio a sterileiddio gwych. Yn y diwydiannau heddiw,
cymwysiadau UVC yw'r safon a argymhellir ar gyfer sterileiddio wyneb, aer a dŵr.

Mae COVID-19 yn tynnu sylw at y rheswm pam mae cymwysiadau UVC yn dod i boblogrwydd. Yr
egwyddor o weithredu ar gyfer lampau UVC yw'r ymbelydredd. Er enghraifft, os yw arwyneb hysbys
wedi bod mewn cysylltiad â defnyddiwr a gafodd COVID-19, yna mae'r wyneb yn cael ei amlygu â
golau UVC, mae'r ymbelydredd yn lapio strwythur deunydd genetig y feirws ac yn atal y gronynnau
firaol rhag gwneud mwy o gopïau ohonynt eu hunain.

Cydrannau i'w defnyddio gan y 
tîm CAFf ar gyfer perfformio'r 

arbrofion.

Model Autodesk o ofod 
swyddfa Space Republic

(Y Pod).
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Bywgraffiad Staff CAFf – Anita Davies, Rheolwr Datblygu Busnes

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Anita Davies 
Rheolwr Datblygu Busnes CAFf 
(De a Gorllewin Cymru)
Ffôn : 07552 249972
E-bost: anita.davies@southwales.ac.uk

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, cawsom sgwrs â Dr Hazel
Hung, Rheolwr Rhaglen Prosiect Cronfa Cryfder Mewn Lleoedd (SIPF) CSConnected
ym Mhrifysgol Caerdydd, a chyn Reolwr Datblygu Busnes CAFf ym Mhrifysgol De
Cymru. Mae Hazel yn rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar ei gyrfa hyd yn hyn a sut y
dechreuodd ymwneud â STEM am y tro cyntaf.

Ewch i IWD2022 - Interview with Hazel Hung i ddarllen y cyfweliad llawn, ac i ddysgu
mwy am Brosiect Cronfa Cryfder Mewn Lleoedd (SIPF) CSConnected, ewch i
https://csconnected.com/csconnectedsip/

Sylw ar Offer CAFf – Laser Piceiliad Thorlabs Prifysgol Bangor

Mae'r laser yn darparu pelydr o ansawdd uchel (M2 < 1.2) gydag egni pwls uchel ar gyfradd
ailadrodd kHz, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau prosesu deunydd neu gynhyrchu
harmonig. Yn fwyaf trawiadol, mae ei faint cryno a'i bris rhesymol yn ei wneud yn ymgeisydd
rhagorol ar gyfer adeiladu systemau laser wedi'u haddasu. Ar hyn o bryd, defnyddir y laser hwn
mewn prosiect ar y cyd â Chanolfan Ddiemwnt Cymru i brosesu sgythru micro/nano ar ddiamwntau
er mwyn gallu olrhain ac adnabod. I gael rhagor o fanylion am y manylebau laser, ewch i Thorlabs
Picosecond Laser

Mae tîm CAFf Prifysgol Bangor wedi buddsoddi’n
ddiweddar mewn laser piceiliad fel rhan o’u
system gwneuthuriad micro/nano. Mae'r Laser
Microsglodyn Piceiliad Q-Switch Thorlabs
QSL103A yn system laser cryno a gynlluniwyd i
ddarparu ateb un datrysiad, heb aliniad ar gyfer
dirgryniadau picoeiliad ar 1030 nm.

Ymunodd Anita â thîm CAFf yn gynharach eleni gan gymryd yr awenau fel y BDM
(De a Gorllewin Cymru) gan ddilyn yn ôl troed trawiadol Hazel Hung. Gyda dros
20 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn Addysg Uwch, mae Anita wedi gallu
ymuno â'r tîm yn gyflym ac yn effeithiol gyda'r ddealltwriaeth o brosesau a
pholisïau'r brifysgol yn ei helpu i lywio gofynion y Brifysgol yn dda.
Yn fwy diweddar, roedd Anita yn entrepreneur prysur yn rhedeg ei busnesau ei
hun a’i gŵr o amgylch eu teulu ifanc. Mae’r cyfuniad unigryw hwn o brofiad
prifysgol a diwydiant yn rhoi cipolwg gwych i Anita ar anghenion ein busnesau
partner a’r heriau niferus sy’n eu hwynebu. Mae Anita yn edrych ymlaen at
gefnogi CPE wrth i ni i gyd weithio tuag at gyrraedd targedau terfynol y prosiect.
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