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Academwyr a phartneriaid busnes o Gymru’n datblygu ffordd newydd o drin 
pren a fydd yn hwb i ddiwydiant pren Cymru.

Gydag arian Llywodraeth 
Cymru yn cael ei gefnogi gan 
gronfeydd yr Undeb 
Ewropeaidd, llwyddodd 
Prifysgol Bangor a nifer o 
bartneriaid yn y diwydiant i 
gydweithio i ddatblygu system 
unigryw o drin pren â gwres a 
fydd yn hwb i ddatblygiad y 
diwydiant pren yng Nghymru. 

Daeth y prosiect â saith o 
ddefnyddwyr pren a 
chwmnïau cysylltiedig ynghyd 
i weithio gyda Chanolfan 
BioGyfansoddion Prifysgol 
Bangor i ddatblygu cynnyrch 
pren gwerthfawr, deniadol, o 
safon saernïo drwy addasu â 

gwres bren meddal megis 
hemlog y gorllewin a llarwydd 
sydd prin yn cael eu 
defnyddio’n fasnachol ar hyn 
o bryd. 

Mae’r dechnoleg newydd o 
newid drwy wres yn newid 
ffurf a nodweddion y pren 
meddal ac yn ei wella. Mae’r 
broses adnabyddus, 
Thermowood, eisoes yn cael ei 
defnyddio i drin mewnforion o 
Ewrop ond mae’r broses llai 
dwys wedi’i datblygu yma yng 
Nghymru ar gyfer pren lleol y 
mae’n hawdd i fusnesau bach 
eu cynhyrchu. 

Yn Ewrop ar hyn o bryd mae’r 
broses o newid drwy wres yn 
canolbwyntio’n bennaf ar 
hirhoedledd, ond 
canolbwyntio ar wella 
nodweddion y pren y mae’r 
broes newydd hon, megis 
newid lliw’r pren i dynnu’r 
graen allan a gwella’r pren er 
mwyn gallu ei ddefnyddio ar 
gyfer gwaith saer ac i 
wrthsefyll newidiadau yn y 
tywydd yn yr awyr agored. 

Gofynnodd y prosiect i seiri 
coed, cynhyrchwyr cynnyrch 
pren a dodrefn o bob rhan o 
wledydd Prydain brofi a 
chyflwyno sylwadau ar y 



broses newydd, sy’n cynhyrchu 
pren ar gyfer cynnyrch o safon 
megis dodrefn a cheginau. 

Un fenter yw datblygu cladin 
pren ar gyfer canolfan 
ymwelwyr newydd yn adeilad 
cysgodi halen y cynhyrchydd 
halen enwog, Halen Môn, a 
gafodd ei ddarparu gan Coed 
Môn a Menter Môn. 

Cafodd llarwydd o 
goedwigoedd o Gymru ei drin 
yn yr unig odyn newid drwy 
wres ym Môn ar gyfer yr 
adeilad newydd gosgeiddig. 
Roedd y driniaeth yn 
feddalach na’r prosesau 
Ewropeaidd oherwydd 
hirhoedledd cynhenid pren 
rhuddin llarwydd. Y canlyniad 
oedd lliw deniadol a 
chynnyrch hawdd ei drin a 
fydd yn parhau’n hirach. 

Roedd y partneriaid oedd â 
rhan yn y prosiect yn cynnwys 
Coed Cymru (y Drenewydd), 
Menter Môn, Coed Môn 
(Llangefni), Vintage Joinery 
(Gwent), Arnold Laver Timber 
World (Sheffield), Hexion UK 
Ltd (De Morgannwg) a Vista 
Craft Eco-Cabin Systems 
(Llanbedr, Gwynedd). 

Meddai Dr Morwenna Spear, 
rheolwr prosiect yn y Ganolfan 
BioGyfansoddion ym 
Mhrifysgol Bangor: 
Datblygodd y prosiect hwn o 
nifer o ymchwiliadau i 
hirhoedledd pren a sut y mae 
gwahanol driniaethau â gwres 
yn effeithio ar ansawdd y pren 
nad oes cymaint o ofyn 
amdano i’w wneud yn fwy 
atyniadol a defnyddiol. Mae 
digonedd o bren meddal 

megis hemlog y gorllewin a 
llarwydd ar gael yma yng 
Nghymru ond, nes darganfod 
y driniaeth newydd â gwres, 
doedd gan y rhan fwyaf o seiri 
coed na gwneuthurwyr 
ceginau a dodrefn ddim 
diddordeb ynddyn nhw. 
Byddai rhoi’r dechnoleg trin â 
gwres hon ar gael yn 
ehangach o arwyddocâd 
aruthrol i’r diwydiant pren ac 
mae gweld y cladin cyntaf 
wedi’i drin â gwres ar atyniad 
twristaidd amlwg yn 
arddangosfa ardderchog i’r 
dechnoleg newydd. Rydyn ni 
hefyd wedi arddangos y 
cynnyrch yn Venturefest yng 
Nghaerdydd ac yn y Sioe Fawr 
yn Llanelwedd i annog 
defnyddwyr pren i arbrofi 
gyda’r cynnyrch.”
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I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:

Ebost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk 

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk

Ffôn: 03000 6 03000
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http://www.busnes.cymru.gov.uk



