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Crynodeb y Cyfarwyddwr Safle 
 
Nid yw'n teimlo fel chwe mis ers i mi fynychu'r Grŵp Rhanddeiliaid Safle fel 
sylwedydd.  Ers i mi ddechrau ar fy ngwaith fel Cyfarwyddwr safle ar 1 Medi rwyf 
wedi gallu gweithio'n agos â'r timau safle er mwyn deall yn well beth yw'r gwaith sy'n 
cael ei wneud, a gallu gwerthfawrogi'r materion sy'n ein hwynebu wrth weithio ar 
gau'r safle.  Gallaf ddweud heb oedi bod pawb yr wyf wedi eu cyfarfod ac wedi 
gweithio â hwy, ar ac oddi ar y safle, wedi gwneud argraff arnaf o ran eu 
gwybodaeth, balchder a brwdfrydedd tuag at y safle hwn a'r ardal.  Hefyd, bu'n dda 
gweld y gwaith sy'n cael ei wneud ar y safle a'r cynnydd sy'n cael ei wneud.   
 
Fy amcan fel Cyfarwyddwr Safle yw arwain rhaglen cau safle Trawsfynydd gyda 
ffocws clir ar gwblhau'r gwaith yn ddiogel a gwella gwerth i'n cleient.  Er bod hyn yn 
anochel yn golygu newidiadau mewn rhai meysydd, nid yw hyn yn golygu arafu'r 
gwaith na rhoi'r gorau iddi, ond mae'n ymwneud ag arwain y rhaglen waith er mwyn  
creu gwell canlyniadau gyda chostau cyffredinol is a gwell rhagweladwyedd.   
 
Fel tîm rheoli, rydym yn hollol ymrwymedig i fuddsoddi mewn sgiliau lleol, gan nodi 
bod yr ardal hon, o ystyried y cyfuniad o Drawsfynydd, Wylfa a Wylfa Newydd, yn 
cynnig amrywiaeth unigryw o gyfleoedd yn y sector niwclear allai gefnogi addysg a 
datblygiad pobl ifanc yn y diwydiant hwn, nawr ac yn y dyfodol. 
 
Rydym yr un mor benderfynol o ddatblygu ein gweithlu presennol er mwyn rhoi cyfle 
iddynt gyfrannu at y sector niwclear sy'n datblygu'n gyflym yn y DU.  Er mai ein 
gwaith yw cau'r safle, mae gennym hefyd ddyletswydd ac mae angen i ni edrych y tu 
hwnt i'n tasg bresennol, a darparu gweithlu crefftus ac adnoddau prin er mwyn 
cefnogi'r galwadau amrywiol fydd yn ein hwynebu yn y dyfodol.  Bydd Gogledd 
Cymru a'i weithlu yn chwarae rhan allweddol yn y diwydiant hwn nawr ac yn y 
dyfodol rhagweladwy, ac rwyf yn edrych ymlaen at weithio gyda'r timau yma ac o 
gwmpas Gogledd Cymru er mwyn cyflawni hynny. 
 
Rwyf yn edrych ymlaen at ddod i adnabod pob un ohonoch ac at adeiladu ar y 
cynnydd a wnaethpwyd ar y safle. Rwyf yn edrych ymlaen at fyw a gweithio yng 
Ngogledd Cymru, a chyflawni ein hymrwymiadau i'r ardal.  
 
Martin Moore 
Cyfarwyddwr Safle 
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Prosiectau Safle: Cyflawniadau Allweddol Mehefin - Rhagfyr 2014 
Ers y cyfarfod GRhS diwethaf bu'n gyfnod prysur iawn ac rydym wedi gwneud 
cynnydd sylweddol gyda nifer o brosiectau digomisiynu. Mae rhai o uchafbwyntiau'r 
chwe mis diwethaf yn cael eu crynhoi yn y tabl isod yn erbyn pob maes. 
 

Rhaglen/Swyddogaeth Trosolwg 

 
Gwastraff Lefel Canolradd 
(GLC) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pecyn cyntaf o'r safle newydd 
Cyrhaeddwyd ail darged ein cynllun gweithredu ar ddiwedd Mehefin wrth 
i'r bocs GLC cyntaf gael ei fewngapsiwleiddio yn y safle 
mewngapsiwleiddio gweddillion elfennau tanwydd (GET) newydd. Mae'r 
safle, sydd wedi ei leoli yn islawr storfa ddiogel dau, wedi ei drawsnewid 
er mwyn gallu derbyn pecynnau o'r fowtiau gwastraff actif a dwy fowt 
GET. 
 

 Safle Solidiad Resin 
Ym mis Hydref, cwblhawyd y gwaith casglu gwastraff hylif GLC swmp o 
fowt resin tri (y drydedd fowt a'r olaf), a dim ond swm bychan o wastraff 
gweddilliol oedd ar ôl. Roedd y safle solidiad resin, a adeiladwyd yn 
ystod y 1980au, hefyd wedi prosesu ei ddrwm olaf.  
 

 Modiwl casglu newydd 
Adeiladwyd, profwyd a darparwyd modiwl casglu newydd yn ddiogel er 
mwyn casglu GLC o'r prif fowt llaid (PFLl). Bydd y modiwl yn helpu i 
wagio gwastraff GLC o'r PFLl, a hon fydd un o'r ffrydiau GLC gwlyb olaf 
i'w casglu yn y safle cyn cyrraedd sefyllfa Gofal a Chynnal.  

 

  
 

Cwblhau'r modiwl PFL 
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Safle a Strwythurau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atgyweirio to 
Cwblhawyd prosiect i selio ac atgyweirio ffenestri to ar y ddau adeilad 
adweithydd er mwyn cyrraedd sefyllfa Gofal a Chynnal. Bu i'r pedair 
ffenestr do, pob un yn 28m o hyd a 6.5m o led, gael eu hatgyweirio gan 
ddefnyddio cyfuniad o ddeunydd selio, ffurfyddion gwagle a phlastigau 
hylifol. Cafodd y talcenni ger y ffenestri to eu hatgyweirio hefyd a 
gosodwyd canllawiau parhaol yno. 
 

 Digomisiynu draeniau gweithredol  
Gwnaethpwyd cynnydd cyson o ran digomisiynu, dadweithredu a 
mewnlenwi system draeniau gweithredol y safle er mwyn lleihau'r rhestr 
radiolegol o dan y ddaear a lleihau’n sylweddol atebolrwydd cost y gwaith 
cynnal yn ystod y cyfnod Gofal a Chynnal. Yn ystod Cam Un, mae 20 
tunnell o wastraff actif a 1.3GBq o actifedd wedi eu tynnu ymaith yn 
llwyddiannus. 
 

 
 

 Tynnu asbestos 
Cwblhawyd y gwaith y dynnu swmp o asbestos yn ddiogel o nifer o 
wagleoedd mewnol yn yr adeiladau Storio diogel gan y contractwyr, Erith, 
gan baratoi cydrannau cylchedau'r hen fwyler ar gyfer sefyllfa Gofal a 
Chynnal. Mae'r stripio swmpus ym mhob safle wedi cael ei ddilyn gan 
waith glanhau manwl ac yna bu proses o glirio pedair cam. 
 

 Cynnydd wrth ddiogelu ceblau 
Mae arolygon diogelu ceblau wedi cael eu cynnal yn yr adeiladau 
adweithydd ers rhai misoedd a pharatowyd rhestr fanwl ar gyfer pob 
ystafell a gofod o'r pumed llawr i'r llawr isaf.  Cwblhawyd y gwaith o 
ynysu  a thorri yn ystafell serfo rhoden fân Storfa Ddiogel Un gan alluogi'r 
tîm i symud ymlaen i weithio ar y lloriau uwch ben. Yn y ddau adeilad 
adweithydd, mae angen gwneud 3000 o geblau yn ddiogel cyn GaCh.  

 

 
Gwneud ceblau yn ddiogel ar gyfer GaCh 
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Gweddillion Elfennau 
Tanwydd (GET) 
 
 
 
 

 

 Creiddio Fowt GET 
Llwyddwyd i greiddio yn fowtiau GET Gogleddol y safle yng nghell B4 fel 
paratoad ar gyfer casglu actifeddau'r flwyddyn nesaf. Nawr mae hyn yn 
daprau gwersi ar gyfer rhaglen GET wrth symud ymlaen, gan arddangos 
y dechnoleg a'r fethodoleg a ddewiswyd ar gyfer creiddio, a hefyd mae'n 
cael gwared â risgiau yn rhaglen y dyfodol. 
 

 
Gwastraff 

 

 Tir newydd i Magnox 
Llwyddwyd i gludo'r llwyth cyntaf o fetel gwastraff lefel isel iawn (GLII) o 
Drawsfynydd i safle tirlenwi. Dyma'r tro cyntaf i Magnox wneud hyn. Mae 
hyn yn ein galluogi i gael gwared â metelau GLII yn effeithlon a chost 
effeithiol o holl safleoedd Magnox  yn unol â'r hierarchaeth wastraff a 
gydnabyddir yn genedlaethol. 
 

 Olewau alffa uchel 
Cwblhau cam cyntaf prosiect olewau alffa uchel. Ail-becynwyd wyth 
drwm o Wastraff Lefel Isel etifeddol a dau ddrwm o olew GLC o 
safleoedd y Brif Fowt Llaid a'r Fowt Resin, ar gyfer eu paratoi i'w cludo'n 
ddiogel i'r Labordai Niwclear Cenedlaethol yn Springfields. Bydd yr 
olewau yn cael triniaeth golchi ag asid ac yna'n cael eu llosgi.   Mae hyn 
wedi cael gwared â'r holl ddeunydd gwastraff o'r math hwn o'r safle. 
 

 
 

 
Olewau alffa uchel yn cael eu pecynnu i'w cludo 

 

 Drymiau wedi'u pecynnu'n ddiogel 
Bu i dîm prosiect Fowtiau Gwastraff Actif becynnu â llaw 92 drwm o 
ddysychwr GLC (a ddefnyddir i sychu lleithder o'r nwy yn yr 
adweithyddion yn ystod y gwaith cynhyrchu) a 56 drwm o  GLC ac 
amddifaid GLC heb unrhyw ddigwyddiad. Mae hyn yn cynrychioli 
30.61m³ o GLC a 7.2m³ o wastraff lefel isel a ddiogelwyd ar gyfer ei 
gludo oddi ar y safle. 
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Gofal am Asedau  Brasfodel o Lestr Pwysedd Adweithydd (LlPA)  
Adeiladwyd brasfodel o wagle'r adweithydd a'r llestr pwysedd adweithydd 
(LlPA) yng Nghaergybi, Ynys Môn, gan Dawnus, Hertel a thîm Gofal am 
Asedau Trawsfynydd, er mwyn hwyluso treialon  ar gyfer archwilio'r LlPA 
gan bobl. Bu i'r timau gynnal treialon mewn brasfodel maint llawn o 
hanner isaf llestri'r adweithydd a'r bio-orchudd er mwyn profi dichonoldeb 
y gwaith, gwneud y mwyaf o'r tasgau a darparu hyfforddiant gwerthfawr 
i'r contractwr.  Bwriedir cynnal yr archwiliad ei hun yn Nhachwedd 2014. 
 

 Profion trydanol 
Bu i'r tîm Gofal am Asedau ddatblygu rhaglen o brofi trydanol oedd yn 
cynnwys profion foltedd uchel yn ystod diffoddiadau am bum 
penwythnos, gan arwain y ffordd ym Magnox o ran nifer y profion 
trydanol a gwblhawyd ar unrhyw safle.  Hefyd, mae 85% o'r gwaith profi 
foltedd isel wedi ei gwblhau mewn mannau a feddiennir. 

 

Gweithrediadau  Gweithrediadau: Storio drymiau 
Am y tro cyntaf yn Nhrawsfynydd, cludwyd y drymiau cyntaf o resin GLC 
yn ddiogel o storfa ddrymiau’r de i'r storfa GLC, cam arall i'r safle tuag at 
GaCh. Mae yna ddau leoliad storio drymiau resin GLC dros dro - un yw 
storfa'r de a'r llall yw storfa'r gwaith resin. Hyd yma mae dros 500 o 
ddrymiau wedi'u cludo ar gyfer storio tymor hir. 
 

 
 

Amgylchedd, Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd 
 
Mae ein perfformiad o ran diogelwch ar Safle Trawsfynydd yn parhau i fod yn 
rhagorol. Ar gyfartaledd, mae gennym 55 o gamau gwaith i'w rheoli yn ein swyddfa 
adeiladu, ac 19 o wahanol gontractwyr. 
 
Ymweliadau 

 
Bu i Horizon Nuclear Power ymweld â'r safle ar 5 Tachwedd gyda stondin fel rhan o'u 
gweithgareddau ymgynghori o gwmpas Gogledd Orllewin Cymru, gan roi cyfle i'r staff 
a'r contractwyr roi sylwadau ar eu cynigion  ar gyfer Wylfa Newydd.  
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Bu i Joanna Wright a thîm bychan o Athrofa Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau 
Prifysgol Bangor ymweld â'r safle am ddau ddiwrnod er mwyn recordio cyfweliadau 
ag aelodau'r staff am y gwaith yn Nhrawsfynydd yn ystod 55 mlynedd o hanes. Nod y 
prosiect yw cofnodi hanes cymdeithasol a diwylliannol y safle drwy gyfrwng 
gwrthrychau, cofnodion ac atgofion fel rhan o Strategaeth Treftadaeth Safle 
Trawsfynydd. 
 
Pobl 
Rydym yn parhau i gefnogi ein gweithlu yn ystod y cyfnod pontio tuag at GaCh. Mae 
pob un o weithwyr Magnox wedi derbyn cynllun llwybr personol, dyddiadau sy'n 
mynegi pryd yr effeithir arnynt a mynediad i systemau cefnogi, a sefydlwyd telerau 
diswyddo a llwybrau. Mae'r niferoedd sy'n cael eu cyflogi neu eu cefnogi yn 
gysylltiedig â'r safle fel a ganlyn: 
 
Cyfanswm cyflogaeth           851 
Staff                                   178 + 9 PCH 
Asiantaeth/CSW                     126 
Contractwyr                       538 
 
Yn naturiol, bydd y niferoedd sy'n gweithio ar y safle yn amrywio yn ôl y rhaglenni a'r 
prosiectau sy'n cael eu cynnal, ond wrth i'r prif safle agosáu at gau, bydd y gweithlu 
yn gostwng i nifer fechan iawn. 

 
 

 Gwobr Genedlaethol 
 
Bu i dîm masnachol Rhaglen Safle a Strwythurau ennill 'Gwobr Diwydiant 
Peirianneg Adeiladu Newydd ar gyfer Arloesedd Prosiect' am wella eu 
cadwyn cyflenwi a’u cynlluniau parhaus i wella masnachu . 
 

 Bore Coffi 
 
Ym mis Medi bu i'r safle gymryd rhan Ym More Coffi Mwyaf y Byd Macmillan 
gan godi dros £500 i'r grŵp cefnogi canser. 

 

 Rhoi Gwaed 
 
Hefyd ym mis Medi, rhoddwyd 30 uned o waed gan wirfoddolwyr pan 
ymwelodd fan gwasanaeth symudol Rhoi Gwaed â'r safle am un diwrnod. 

 

 Myfyrwyr Lleoliadau Haf a Phrofiad Gwaith 
 
Yn ystod yr haf cafodd 6 o fyfyrwyr o Goleg Kingsley (Redditch),Ysgol y 
Moelwyn, Prifysgol Loughborough, Ysgol Gyfun Llangefni a Phrifysgol 
Manceinion brofiad gwaith gwerthfawr yn ystod 6-8 wythnos ar y safle.  
 
Hefyd, treuliodd 12 o fyfyrwyr 1-2 wythnos ar y safle yn ystod yr haf o amryw 
ysgolion yn cynnwys Moelwyn, Llanfyllin, Ysgol Dyffryn Conwy, 
Ysgol y Gadair, Ysgol Glan Clwyd, Ysgol John Bright, Ysgol David Hughes,  
Ysgol Eifionydd, Ysgol Audenshaw ac Ysgol Gyfun Llangefni. 
 

Am fwy o newyddion o Drawsfynydd, ewch i wefan Magnox yn 
www.magnoxsites.com  


