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Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA)
Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnwys cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang 
ar gyfer ymchwil a datblygu yn y biowyddorau. 

Bydd y Campws £40.5m hwn, rhwng mynyddoedd Cambria a Môr Iwerddon, yn darparu amgylchedd 
blaengar lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu. 

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnig ystod o adnoddau o safon uchel i gefnogi arloesedd, 
gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod,  
bio-brosesu a bioburo, ac amaeth-dechnoleg yng Nghymru a thu hwnt.
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Llinellau Cynhyrchu Bwyd:

Labordai a phrosesu graddio bwyd yn cydymffurfio â 
safonau Consortiwm Manwerthu Prydain (BRC):

• Cig: Derbynfa nwyddau gyda iard ddosbarthu, 
cyfleusterau profi cysyniad (90m2) a storfa oer ar gyfer 
cigoedd amrwd.

• Llaeth a hylifau: Derbynfa (130m2; capasiti: sypiau  
1 – 500 litr), prosesu thermol a gwahanu porthiant  
llaeth amrwd yn caniatáu pasteureiddio, hidlo a 
thriniaethau peilot eraill mewn sypiau (hyd at 1000 litr) 
a modd parhaus (5000 litr/diwrnod). Gweithgynhyrchu 
caws, cynnyrch llaeth wedi’i feithrin, menyn a chynnyrch 
wedi’i rewi (capasiti ar gyfer sypiau 1 litr – 100 litr) a 
samplau atblygedig i astudio ystod o gynnyrch  
newydd ar yr un pryd. 

• Grawn a chodlysiau: Prosesu a llunio nwyddau crai, 
pobi ar y safle yn cynnwys paratoi bwydydd gweithredol 
i’w profi gan ddefnyddwyr.

Cegin Arddangos a Bythod Synhwyraidd: 

• Cegin Arddangos: Bydd cymorth Clyweledol llawn o 
fewn i gegin fasnachol yn galluogi gwylio o bell mewn 
amser real neu ddarparu cyflwyniadau a recordio ar 
gyfer datblygu a pharatoi cynnyrch newydd. 

• Dadansoddi Synhwyraidd: Chwe bwth ar gyfer paneli 
profi hyfforddedig, â chegin benodol ar eu cyfer ac yn 
cynnwys system ymateb gyfrifiadurol i ganiatáu coladu 
ymatebion mewn amser real i briodweddau organoleptig 
a synhwyraidd bwydydd newydd (blas, gwead, 
ymddangosiad etc).

Bwydydd Newydd a Gweithredol:

• Bwydydd a Biobrosesu: Mae’r llinellau cynhyrchu bwyd 
a’r gallu i brosesu yn cysylltu â’r Prosesu Eilaidd a’r 
Unedau Eplesu i safon bwyd yn y Ganolfan Bioburo,  
yn caniatáu i ddeunyddiau bwyd gael eu cludo’n hawdd 
rhwng pob parth.

• Honiadau am fwydydd ac iechyd: Byd Canolfan Bwyd 
y Dyfodol yn integreiddio â gweithgareddau Uned Ymchwil 
Asesu Lles ac Iechyd (WARU) Prifysgol Aberystwyth ac 
mewn lle da i ddatblygu tystiolaeth ar gyfer honiadau am 
iechyd sy’n gysylltiedig â bwydydd newydd.

Dadansoddi yn y Labordy: cyfansoddiad, oes silff a 
diogelwch:

• Ansawdd a chyfansoddiad bwyd: Mynediad at 
gyfleusterau rhagorol yn yr Uwch Ganolfan Ddadansoddi 
i bennu cyfansoddiad bwyd gan ddefnyddio profion safonol 
a phwrpasol (e.e. asidau brasterog hanfodol, deunyddiau 
maethol-fferyllol, microfaethion, penderfynynnau cemegol 
bioweithgarwch, datblygiad blas a lliw). 

• Nodweddion bwyd: labordy â chyfarpar ar gyfer  
mesur nodweddion ffisegol hylifau a bwydydd solet  
(e.e. gwead cig).

• Storio bwyd: dyblygu cypyrddau modylu amgylchedd 
thermol er mwyn astudio ystod o effeithiau tymheredd a 
lleithder ar brosesau aeddfediad bwyd. 

• Cypyrddau arddangos nwyddau: er mwyn astudio 
effeithiau oes silff a mathau o becynnu ar ansawdd bwyd 
(e.e. profi lliw, sefydlogrwydd bwyd).

• Diogelwch Bwyd: labordy microbioleg dynodedig ar 
gyfer profi a mesur dirywiad microbaidd.

Amgylchedd i safon bwyd ar gyfer profi, dilysu a gwella deunyddiau presennol a newydd fel 
bwydydd. Gan gynnwys cynnwys maethlon, bywyd silff a dewisiadau defnyddwyr.

Canolfan Bwyd y Dyfodol
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Cyfleuster ar raddfa beilot ar gyfer echdynnu, dadansoddi a gwneud y gorau o gemegolion o ddeunyddiau 
bio-mas a llif gwastraff gyda biodechnoleg diwydiannol cyfannol ac amgylchedd i safon bwyd.

Gorsaf beilot:

• Uned Brosesu Sylfaenol (PPU) – Gwneud sudd o 
borthiant ffres (100kg i 1 tunnell/awr) a chynhyrchu 
deunydd gwasgedig i’w brosesu ymhellach drwy 
ddefnyddio systemau echdynnu gwrth-gerrynt parhaus 
a sychu â gwregys pwrpasol (25-150kg/awr). Treulio 
amgylchol o ddefnyddiau swmp wedi’u troi mewn 
cynwysyddion IBC (250-1000 litr). Melino a dwysáu 
porthiant sych ar gyfer cynhyrchu tanwydd yn cynnwys 
cynhyrchu pelenni ar gyfer treialon.  

• Uned Brosesu Eilaidd (DSPU) – Cyfleusterau graddio 
bwyd ar gyfer ffracsiynu maint soledau toddedig ac 
mewn daliant gan ddefnyddio systemau MF/UF/NF 
peilot a systemau hidlo traws-lif Gwrth Osmosis â 
dirwyniad troellog enfawr, pilenni ceramig a thiwbaidd. 
Gallu i wahanu solidau-hylifau a hylifau-hylifau yn 
barhaus drwy ddefnyddio tywalltwr,pentyrrau disgiau 
dadslwtshio awtomatig ac allgyrchion gwahanyddion 
(50 i 2000 litr/awr). Paratoi echdynion a chrynodiadau o 
ansawdd graddio bwyd.  

• Sychu drwy Chwistrellu – Cynnyrch powdwr 
gorffenedig (tua 7 litr/awr). Ffrwydro ag aer ar gyfer 
rhag-drin hydrothermol gwasgeddedig ystod o wahanol 
borthiant (swp-brosesu hyd at 20kg biomàs sych y dydd).

• Uned Eplesu Beilot (PFU) – Cyfleusterau graddio bwyd 
ar gyfer cynnyrch eplesol confensiynol a biotechnegol 
newydd ar raddfa sy’n berthnasol i ddiwydiant. Eplesu 
mewn bioadweithyddion 1 litr, 10 litr, 30 litr, 70 litr a 
300 litr. Systemau potensial methan awtomatig ar gyfer 

asesu potensial bionwyon porthiant. Bioprosesau yn 
cael eu harwain gan gynllunio arbrofion, â gallu i dyfu.  

• Ystafell Lân (yn cynnwys Ardal ar gyfer Gorffen 
Cynnyrch) – Ardal lefel ISO 7 (hylendid uchel) ar gyfer 
gorffen (puro/grisialu/sychu) a bagio cynnyrch graddfa 
fechan (mg i kg) mewn amgylchedd lle mae’r atmosffer 
yn cael ei reoli. 

Unedau biotechnoleg ddiwydiannol:  

• Unedau Cyflymu Biotechnoleg Ddiwydiannol 
(IBAS) – Llwyfannau eplesu a ffenoteipio microbaidd 
o’r radd flaenaf ar gyfer cymwysiadau microbiolegol 
aerobig ac anaerobig. Meicrogasgliadau ffenotopaidd i 
adnabod microbau newydd a nodweddu metabolaeth 
rhywogaethau cynhyrchu newydd a ddatblygir gan 
ddefnyddio dulliau bioleg synthetig. Un ar bymtheg 
(16) o systemau meicro-bioadweithydd gyfogchrog ac 
Omnilog Biolog PM ar gyfer archwilio llwybrau datblygu 
Bioleg Synthetig a chefnogaeth ddadansoddol lawn. 

• Unedau  Bioarchwilio (BPS) – Echdynnu samplau ar 
ystod o raddfeydd (mg i kg). Ffracsiynu ar raddfa labordy 
(mg i kg) gynnyrch naturiol a hylifau wedi’u hanner puro. 
Echdynnu hydoddyddion cyflymedig ar gyfer echdynnu 
cydrannau cynnyrch naturiol ac anweddyddion 
hydoddyddion yn gyflym ar gyfer crynodi ac yna buro 
cynnyrch naturiol. System gromatograffeg wrth-gerrynt 
perfformiad uchel ar gyfer gwahanu hylifau-hylifau yn 
gyflym.

• Labordy Carbon Isel – Deunaw (18) o siambrau twf dan 
reolaeth golau LED ar gyfer astudio’r amgylchedd dan 
reolaeth megis addasu cyfansoddiad cemegol. 

Cyfleusterau Dadansoddi Cyfansoddiadol:  

• Mynediad at gyfleusterau rhagorol yn yr  Uwch 
Ganolfan Ddadansoddi ar gyfer profi cyfansoddiadol yn 
ystod pob cam o weithgareddau bioburo, biobrosesu ac 
eplesu.  

Canolfan Bioburo
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Profi cyfansoddiadol uwch mewn bioarchwilio, 
bioburo a chynorthwyo prosesau eplesu:    

• Dadansoddi cynnwys cemegol – Yn cynnwys 
mwynau, siwgwrau, asidau organig, alcohol, lipidau, 
statws ocsideiddio lipid, capasiti rhag-ocsidiol a gwrth-
ocsidiol. 

• Proffilio ac egluro strwythurol cynhwysfawr – 
Dadansoddi metabolion mewn bioechdynion drwy 
ddefnyddio sbectromedreg màs LC a GC cydraniad 
uchel iawn.

• Sbectromedreg màs Pedrypol Triphlyg – Mesur 
drwy dargedu metabolion eilaidd mewn cymysgeddau 
cymhleth. 

• UPLC a GC – Dadansoddi a mesur siwgwrau, asidau 
organig ac alcohol.

Ansawdd a chyfansoddiad bwyd:   

• Gallu dadansoddol i bennu cyfansoddiad bwyd 
– Profion safonol a phwrpasol (e.e. fitaminau, asidau 
brasterog hanfodol, deunyddiau maethol-fferyllol, 
microfaethion, penderfynynnau cemegol datblygiad blas 
a lliw) ar gyfer rheoli ansawdd prosesau ar offerynnau 
penodol.

• Darganfod a dilysu bioactifau bwyd – Proffilio 
cynhwysfawr o fwydydd er mwyn darganfod a dilysu 
bioddangosyddion lipidomigau a metabolomigau yn y 
deiet a chyfansoddion gweithredol bioweithredol.

• Proffilio asidau lipid a brasterog cynhwysfawr –  
Labordy penodol ar gyfer dadansoddi cydrannau 
braster-hydawdd, ffracsiynau lipid, cynnyrch a fitaminau 
ocsidiad brasterog. 

Swyddogaethrwydd bwyd a honiadau am iechyd:    

• Labordai UHPLC a GC – Dadansoddiadau wedi’u 
targedu yn cefnogi mesur metabolion bioactifau  mewn 
deunyddiau crai amaethyddol, deunyddiau a bwydydd 
wedi’u bioburo.  

• Dadansoddi dangosyddion yn y deiet – Ardal 
ddadansoddi pedrypolau triphlyg ar gyfer 
dadansoddiadau meintiol a dargedir o samplau wrin 
a gwaed i asesu cydymffurfiaeth ag ymyrraeth bwyd, 
astudiaethau ac i fesur bioddangosyddion ymddygiad 
bwyta cyffredinol mewn treialon clinigol o fwydydd 
newydd.

• Asesu bioargaeledd a metabolaeth – Pennu tynged 
fetabolaidd bioactifau/deunyddiau maethol-fferyllol 
mewn cyfranogwyr treialon clinigol..

• Asesu statws o ran maeth – Dadansoddiadau 
biocemeg clinigol yn cynorthwyo asesu statws o ran 
maeth. 

Cyfleusterau pwrpasol sy’n cefnogi anghenion dadansoddi ac yn rhyngweithio ag Uned Ymchwil 
Asesu Lles ac Iechyd (WARU) Prifysgol Aberystwyth ar gyfer astudiaethau ymyrraeth bwyd.

Uwch Ganolfan 
Ddadansoddi
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Biofanc Hadau

• Y Biofanc – Adnodd genetig planhigion wedi’i 
ddogfennu’n llawn sydd ar gael i’r gymuned fridio 
planhigion.  Mae’n rhan hanfodol o gasgliadau Grŵ   p  
Adnoddau Genetig Planhigion y DU (UKPGR), a 
gedwir mewn canolfannau ledled y DU, a’r Rhaglen 
Gydweithredol Ewropeaidd ar gyfer Adnoddau Genetig 
Planhigion (ECPGR). Rydym yn arbenigo mewn curadu 
derbyniadau o rywogaethau gwair a chodlysiau tymherus 
a gedwir mewn storfeydd tymor canolig a hirdymor (20 
mlynedd) dan amodau amgylcheddol rheoledig.     

• Prosesu hadau cnydau – Storfa swmp (10°C a lleithder 
cymharol o 20% – yn gallu dal dros 150 o baledau o hadau) 
ar gyfer samplau hadau mawr rhag-fasnachol a storfa 
samplau ar wahân ar gyfer samplau planhigion wedi’u 
sychu a’u melino. Mae’n cynnwys labordy ac ardal prosesu 
hadau. Gellir paratoi samplau hadau sy’n amrywio o ran 
maint (gellir ymdrin â sypiau sy’n pwyso o ychydig gramau 
i 10 tunnell), wedi eu glanhau o chwyn a halogyddion eraill 
i safonau uchel o burdeb ac eginiad yn unol â safonau’r 
Gymdeithas Profi Hadau Ryngwladol (ISTA).

Cyfleuster ag amgylchedd rheoledig ar gyfer storio a chatalogio adnoddau genetig  
planhigion yn ddiogel.

Mentrau eraill wedi’u cydleoli gyda Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

www.plant-phenomics.ac.uk 

www.bioinnovationwales.org.uk

www.waru.org.uk

www.cielivestock.co.uk

www.beaconwales.org 

www.futurefoods.wales

Canolfan Ragoriaeth  
BEACON   

Bwydydd y Dyfodol Cymru 

Canolfan Genedlaethol  
Ffenomeg Planhigion

BioArloesedd Cymru 

Uned Ymchwil  
Asesu Lles ac Iechyd

Llwyfan Ymchwil i  
Anifeiliaid Cnoi Cil Bach

FutureFoods
Collaborate to Succeed | Cydweithio i Lwyddo

BioInnovation Wales

BioArloesedd Cymru

Mentrau Eraill

mailto:innovate%40aber.ac.uk?subject=
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http://www.beaconwales.org
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Parth 
Arloesl

Ymunwch â chymuned 
o arloeswyr tebyg i chi

Mannau Cyfarfod a Digwyddiadau

Man cymdeithasol, croesawgar ar gyfer digwyddiadau 
ffurfiol ac anffurfiol, i helpu i sbarduno trafodaethau posib, 
annog meddwl yn greadigol a datrys problemau – mewn 
cymuned gydweithredol gyda mannau gweithio hyblyg ac 
ystafelloedd cyfarfod y gellir eu harchebu ar gyfer  
arloeswyr tebyg i chi.

Adeilad Swyddfeydd y Campws Arloesi

Cartref ein cymuned fusnes newydd – dewch i ymuno  
â ni – ar gael nawr!

Mae Adeilad Swyddfeydd Campws Arloesi a Menter 
Aberystwyth yn cynnwys 17 o swyddfeydd all gael eu rhenti, 
sy’n amrywio o ran maint o 8m2 i 23m2. Mae ein swyddfeydd 
a wasanaethir yn llawn yn addas ar gyfer 1 i 4 o bobl a phob 
swyddfa yn olau gyda golygfeydd agored.

Mae’r adeilad wedi ei orffen i safon broffesiynol i alluogi 
entrepreneuriaid a busnesau i dyfu a ffynnu.

Mae gan ein Adeilad Swyddfeydd ddigon o lefydd parcio, WiFi 
cyflymder uchel ac ystafelloedd cyfarfod ei hun. Mae’r swyddfeydd 
ar gael ar gyfer lesau byr ar raddfa llawn a rhan amser.

Gofod Swyddfa

Parth Arloesi

https://twitter.com/aberinnovation
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Swyddfa breifat, broffesiynol newydd sbon sy’n olau ac eang

Desg bendol pan fyddwch yn gweithio ar y Campws neu’n ymweld ag ef

Presenoldeb amser-llawn mewn cymuned o fusnesau a gwyddonwyr

Glanhau, cynnal a chadw, cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu

Amgylchedd gweithio proffesiynol ymhlith busnesau o’r un anian

Hysbyseb i’ch cwmni ar wefan AIEC

Cyfeiriad masnachu

Mynediad i ddigwyddiadau ar y campws

Lle i gynnal cyfarfodydd â chydweithwyr a chydweithredwyr

Dechrau gweithio ar unwaith

Pecynnau aelodaeth

Pecyn 
Aelodaeth 

Preswyl

Pecyn 
Aelodaeth 

Cyswllt

Pecyn 
Aelodaeth 

Rhithiol

(pris m2 y mis) (£90 y mis) (£50 y mis)

Gofod Swyddfa
Pecynnau  

Aelodaeth ar gael
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Aelod Preswyl Aelod Cyswllt Aelod Rhithiol
Swyddfa wedi’i dodrefnu’n llawn gyda 
llinell ffôn a mynediad electronig 24/7 i’r 
adeilad ac oriau gwaith anghyfyngedig.  
Bydd gan bob aelod preswyl swyddfa 
breifat y gellir ei chloi sydd â gwres, 
trydan, golau ar synhwyrydd, diogelwch 
a rhyngrwyd cyflymder uchel a Wi-Fi.  

Bydd gan aelodau preswyl hefyd fynediad 
rhad ac am ddim i ystafelloedd cyfarfod 
o safon uchel a gofodau ymlacio gan 
gynnwys cegin a rennir a chaffi ar y safle, 
a lle penodol i barcio car. 

Manteision: 

• Swyddfa breifat, broffesiynol, newydd 
sbon sy’n olau ac eang

• Presenoldeb amser-llawn mewn 
cymuned o fusnesau a gwyddonwyr

• Gweithio yn yr un lleoliad a Thîm AIEC

• Symud i mewn yn syth a dechrau 
gweithio ar unwaith

• Mynediad i ddigwyddiadau

• Hysbyseb i’ch cwmni ar wefan AIEC 
o dan ‘Aelod Preswyl’

• Glanhau a chynnal a chadw yn  
rhan o’r pris

• Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu

Gofod swyddfa a rennir, wedi’i dodrefnu’n 
llawn gyda 40 awr o fynediad electronig 
i’r adeilad bob mis yn ystod oriau gwaith 
yn ogystal â gwres, trydan, golau ar 
synhwyrydd, diogelwch a rhyngrwyd 
cyflymder uchel a Wi-Fi. Bydd aelodau 
cyswllt hefyd yn cael 4 awr o fynediad 
rhad ac am ddim i gyfleusterau ystafell 
gyfarfod o safon uchel a gofodau i 
ymlacio gan gynnwys cegin a rennir a 
chaffi ar y safle, a lle penodol i barcio car.

Manteision: 

• Desg benodol pan fyddwch yn gweithio 
ar y Campws neu’n ymweld ag ef

• Gweithio yn yr un lleoliad a Thîm AIEC

• Symud i mewn yn syth a dechrau 
gweithio ar unwaith

• Mynediad i ddigwyddiadau ar y Campws

• Cyfeiriad masnachu ac amgylchedd 
gwaith proffesiynol

• Hysbysebu’ch cwmni ar wefan AIEC

• Glanhau a chynnal a chadw’n rhan 
o’r pris

• Cyfleusterau sbwriel ac ailgylchu

Mynediad i gymuned ar-lein a 
rhwydwaith AIEC yn ogystal â’n 
hystafelloedd cyfarfod pan fyddwch 
yn ymweld â’r campws, a chyfeiriad 
masnachu gyda lle diogel i gadw post. 

Manteision: 

• Cyfeiriad masnachu a lle diogel i 
gadw post

• Hysbyseb i’ch cwmni ar wefan AIEC 
o dan ‘Aelodau Rhithiol’

• Mynediad i Ystafelloedd Cyfarfod – 
ceir 50% o ostyngiad ar y cyfraddau 
arferol ar gyfer defnyddio’r cyfleusterau 
– mae’n rhaid eu harchebu, ac maent 
yn ddibynnol ar argaeledd

mailto:innovate%40aber.ac.uk?subject=
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rih@aber.ac.uk 
01970 622837 phe7@aber.ac.uk 

01970 628498
bej13@aber.ac.uk 
01970 628597

clm40@aber.ac.uk 
01970 621809

Dr Rhian Hayward MBE
Prif Swyddog Gweithredol

Phil Ellis
Rheolwr Offer a 
Gwasanaethau

Ben Jones
Rheolwr Marchnata  
a Phartneriaethau

Clodagh Metcalfe
Cynorthwyydd 
Gweithrediadau

Cwrdd â Thîm CAMA

Ariannwyd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil 

Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC), bellach yn rhan o UKRI; a chan Brifysgol Aberystwyth.

Cysylltwch â ni: Swyddfeydd AIEC, Gogerddan, 
Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE

innovate@aber.ac.uk  |  01970 621809  
www.aberinnovation.com

@aberinnovation

Aberystwyth Innovation and  
Enterprise Campus Ltd.

Swyddfeydd ar gael heddiw i gwmnïoedd sy’n cychwyn  
o’r newydd a chwmnïoedd sy’n dymuno ehangu

Aberystwyth

A487

A44

A487

A4159

Worcester,  
Birmingham,  
Llundain

Machynlleth,  
Lerpwl, 
Manceinion

  Swyddfeydd CAMA

  Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA)

  Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol  
a Gwledig (IBERS)

  Canolfan Ragoriaeth BEACON (BEACON)

 Canolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion (CGFfP)

  Campws Penglais Prifysgol Aberystwyth 

  Gorsaf drên Bow Street i Birmingham, Birmingham 
International a Llundain Euston (agor Mai 2020)
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