Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria – Dymuniadau i'r Dyfodol

DOGFEN DDRAFFT CYNTAF AR RESTR DYMUNIADAU YMDDIRIEDOLAETH
MWYNGLODDIAU CAMBRIA AR GYFER GRWPIAU CYMUNEDOL LLEOL
SYDD WEDI DATGAN DIDDORDEB
Cyflwyniad
Mae'r eitemau canlynol yn darparu crynodebau byr o'r hyn yr hoffai
Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria wneud ar safle Gwaith Mwyn
Cwmystwyth yn y dyfodol. Maent hefyd yn amlinellu amcanion y gwaith a'r
manteision a ddaw o ganlyniad.
Bydd angen caniatâd statudol Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a
Cadw ar gyfer cychwyn ar y rhan fwyaf o'r gweithredoedd hyn. Mae'r safle, boed
yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, yn rhan o Ardal Gadwraeth Arbennig
(ACA/SAC) Elenydd, Ardal Warchodaeth Arbennig (AGA/SPA) Elenydd – Mallaen,
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA/SSSI) Elenydd a SoDdGA
Mwyngloddfa Cwmystwyth. Mae rhannau o'r mwynglawdd hefyd yn Heneb
Rhestredig. Golyga'r dynodiadau hyn bod yna gyfrifoldeb ar Ymddiriedolaeth
Mwyngloddiau Cambria i sicrhau bod unrhyw waith a wneir ar y safle yn derbyn y
caniatâd cywir, ac hefyd bod ymwelwyr yn derbyn gwybodaeth ar y
deddfwriaethau a'r rheoliadau perthnasol. Trafodir y gofynion a'r rheoliadau hyn
fwy manwl yng Nghynllun Rheoli a Gwarchod safle Gwaith Mwyn Cwmystwyth.
Nid yw cynnwys yr eitemau hyn ar y rhestr canlynol yn golygu eu bod wedi
derbyn sêl bendith asiantaethau'r llywodraeth, ond maent oll wedi eu trafod
gydag hwy. Mae'n rhaid ceisio, a derbyn, caniatâd ar eu cyfer ac mae'n bosib y
bydd rhai ohonynt yn cael eu gwrthod. Bydd Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau
Cambria yn sicrhau bod amodau unrhyw ganiatâd yn cael eu dilyn wrth weithredu
ar y tasgau a restrir. Pan mae eitemau sydd ar y rhestr ddymuniadau yn
effeithio ar dir sydd yn eiddo i eraill, byddwn wrth gwrs yn ceisio am
ganiatâd y tirfeddiannwr/wyr cyn cychwyn ar unrhyw waith.
Bwriedir i'r ddogfen hon gael ei chylchredeg ymysg grwpiau lleol ac aelodau o'r
gymuned, er mwyn iddynt ddysgu mwy am ddyheadau'r Ymddiriedolaeth a
gwneud sylwadau ar ei chynlluniau. Mae gan nifer o ffermwyr lleol hawliau pori ar
Waith Mwyn Cwmystwyth, a byddwn yn trafod ein dymuniadau gydag hwythau
hefyd. Byddai Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria yn croesawi unrhyw
amheuon neu gefnogaeth ynghylch ag unrhyw un o'n dymuniadau ar gyfer y
safle.
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Ffin tiroedd Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria (ffin binc)
Atgynhyrchwyd o fap 'Explorer' graddfa 1:25,000, 2003 Yr Arolwg Ordnans, gyda
chaniatâd Rheolwr Swyddfa Bapurau Ei Mawrhydi, © Hawlfraint Y Goron
Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, Sir
Gaerfyrddin SA19 6AF. Rhif Trwydded 100020930
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DYMUNIADAU YMDDIRIEDOLAETH MWYNGLODDIAU CAMBRIA AR GYFER
DATBLYGU SAFLE GWAITH MWYN CWMYSTWYTH YN Y DYFODOL
EITEM 1: Arwyddion sy'n dynodi perchnogaeth
Lleoli arwydd ar y naill ochr o'r safle ar y B4574, gan eu gosod o leiaf 1m i ffwrdd o'r
ffordd.
Bydd yr arwydd yn dweud 'Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria, Croeso i Waith
Mwyn Cwmystwyth', yn y Gymraeg (ar y brig) a'r Saesneg (islaw).
Gallai'r arwydd fod o faint a dyluniad tebyg i arwyddion Cwm Elan (gweler isod).
Defnyddir yr arwyddion hyn ar fynedfeydd Cwm Elan a defnyddir yr un dyluniad ar gyfer
y ganolfan ymwelwyr.
Amcanion: I hysbysu ymwelwyr eu bod ar safle hen waith mwyn. I ddangos bod y
safle yn eiddo i rywun ac yn cael ei reoli. I ddarparu gwybodaeth fras ar faint y safle a
phwy sydd berchen y tir.
Manteision: Gall ddangos bod y safle dan berchnogaeth benodol a'i fod yn cael ei reoli
leihau'r defnydd amhriodol ohono (cerbydau oddi ar y ffordd, symud deunyddiau, tipio
sbwriel). Mae'n addysgu ymwelwyr o ddefnydd hanesyddol y safle.

Rhif Trwydded 100020930

Enghraifft o arwyddion Cwm Elan a chynllun yn dangos safle bras yr arwyddion
arfaethedig (cylchoedd coch) ar ffin tiroedd Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria (ffin
binc)
Atgynhyrchwyd o fap 'Explorer' graddfa 1:25,000, 2003 Yr Arolwg Ordnans, gyda chaniatâd Rheolwr Swyddfa
Bapurau Ei Mawrhydi, © Hawlfraint Y Goron Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Stryd
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6AF. Rhif Trwydded 100020930
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EITEM 2: Paneli dehongli ac arwyddion gwell
Dylunio paneli gwybodaeth newydd ar gyfer y safle.
Symud y bwrdd dehongli o Nantwatcyn i ardal y felin. Gosod panel newydd i ddisgrifio
Cloddfa De Cwmystwyth yn ei le (gyda chaniatâd y tirfeddiannwr).
Bydd dyluniad yr arwyddion yn cynnwys gwybodaeth ar archeoleg, daeareg ac ecoleg y
safle a'i arwyddocâd.
Bydd yr arwyddion hefyd yn cynnwys canllawiau i ymwelwyr ar sut i ddefnyddio'r safle
yn ddiogel; dim parcio dros nos, dim symud deunyddiau, dim cerbydau oddi ar ffordd
ayyb. Byddwn hefyd yn gosod arwyddion mwy parhaol i rybuddio'r cyhoedd o beryglon
penodol yng nghegau'r lefelau ac o amgylch adeiladau peryglus neu lle mae yna beryg o
syrthio i siafftiau neu agorfeydd.
Lleoli paneli gwybodaeth mewn nifer o fannau gan gynnwys ardal y felin (prif wybodaeth
ar safle, daeareg ac ecoleg y gwaith mwyn), Nantwatcyn (ardal Cloddfa De
Cwmystwyth) ac wrth droed Copa Hill ger maes parcio Nant yr Onnen (mwyngloddio o'r
Oes Efydd ymlaen).
Gallem ddylunio pamffledi gwybodaeth ychwanegol, a'u darparu i safleoedd ymwelwyr
lleol a Chrochendy Nantwatcyn (os cawn ganiatâd Duncan a Karen Browning).
Amcanion: I ddarparu gwybodaeth i ymwelwyr ar hanes a phwysigrwydd y safle. I
hysbysu ymwelwyr bod y safle yn cael ei warchod, mae'n ACA, AGA, yn Heneb
Rhestredig ac mae yna ddau SoDdGA yma. Hefyd i ddarparu gwybodaeth i ymwelwyr ar
hawliau mynediad a mynediad diogel i'r safle.
Manteision: I addysgu ymwelwyr. Gwybodaeth ar y rheoliadau parthed yr hyn a ellir ei
wneud a'r hyn sydd wedi ei wahardd ar y safle, er mwyn osgoi damweiniau.

Llun yn dangos ardal y felin a'r safle posib ar gyfer paneli gwybodaeth ar y wal flaen (yn
enghraifft o sut allent edrych)
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EITEM 3: Gwella'r ardal ger y B4574 i'r de o'r felin
Eitem 3A: Rheoli'r nant
Adeiladu cylfat er mwyn atal erydiad yr archeoleg a'r adeiladau ger y ffordd ar yr ochr
ogleddol.
Mae'r nant yn erydu'r domen manion ar ochr ogleddol y ffordd, lle bu yna wal gerrig
sych yn ei warchod gynt. Mae'r nant hefyd yn erydu'r domen slwtsh ar ochr ddeheuol y
ffordd, sydd yn ffynhonnell ddifrifol o lygredd i'r afon.
Troi peth o lif y nant i hen Ffrwd Isaf y Felin, yn dilyn archwiliad archeolegol i gadarnhau
ei rediad ar ochr ogleddol y ffordd.
Gallem adeiladu welydd cynnal o gerrig sych ger y tomenni manion a slwtsh er mwyn
atal iddynt erydu yn rhagor a llygru'r Ystwyth.
Amcanion: I gyfeirio a rheoli llif y nant, sydd ar hyn o bryd yn gwter lydan ac
anghyson sydd yn newid gyda'r glaw, ac atal llygru pellach. Gwella mynediad ac
hygyrchedd i'r safle.
Manteision: Atal i'r welydd sydd yn goroesi i'r de o'r felin a'r storfeydd manion
dderbyn niwed pellach. Atal yr erydiad pellach o olion archeolegol sydd heb eu cofnodi
eto yng ngwely'r nant. Atal i'r domen slwtsh ar ochr deheuol y ffordd erydu, sydd yn
tywallt llygredd yn syth i'r Ystwyth.

Llun yn dangos y nant ar ei ffurf bresennol, heb ei rheoli, gydag archeoleg ar ffurf wal yn
dioddef o erydu.
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Llun yn dangos y domen slwtsh yn erydu ar ochr ddeheuol y ffordd
Eitem 3B: Rheoli mynediad i ardal y felin
Adeiladu llwybr pwrpasol ar ochr ogleddol y B4574 er mwyn arwain cerddwyr o'r maes
parcio ar ochr ddeheuol y ffordd i ardal y felin.
Byddai'r llwybr arfaethedig yn arwain ar hyd ochr ddwyreiniol hen adeilad y storfa, sydd
i'r de o'r felin.
Amcanion: Rheoli mynediad y cyhoedd i'r safle, gan eu harwain i ardal y felin a'r
paneli dehongli.
Manteision: Lleihau'r erydiad o domenni gwastraff sydd yn creu problemau ecolegol a
gwarchod olion o bwysigrwydd archeolegol.

Llun yn dangos safle posib y llwybr troed (gyda'r trywydd arfaethedig wedi ei farcio)
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EITEM 4: Gwella'r ddarpariaeth o safbwynt parcio ceir ar y safle
Byddai hyn yn cynnwys gwella'r ardal barcio gyferbyn â safle'r felin, lle gallem
wastatáu y twmpathau rwbel presennol er mwyn darparu ardal barcio fwy tra'n cynnal
yr ardal droi angenrheidiol ar gyfer y fferm.
Amlygu'r ardaloedd lle nad oes yna hawl i barcio gan ddefnyddio clogfeini mawrion (o
garreg lleol), byddai hyn hefyd yn rhwystro cerbydau oddi ar y ffordd.
Graddoli'r maes parcio serth ger Nant yr Onnen – mae'n debyg bod yr ardal hon wedi
ei godi a'i ehangu gan y cyngor yn weddol ddiweddar wrth ail-adeiladu'r bont ar y
ffordd.
Amcanion: Gwella mynediad ac hygyrchedd i'r safle ar gyfer y cyhoedd a darparu'n
well iddynt barcio. Gwella ymddangosiad y safle.
Manteision: Cynyddu'r nifer o ymwelwyr i'r safle, gan alluogi felly i fwy o bobl ddysgu
am bwysigrwydd, treftadaeth, ecoleg a daeareg y safle. Cael gwared o'r twmpathau
rwbel hyll presennol. Lleihau parcio ar ardaloedd o bwysigrwydd archeolegol ac
ecolegol. Atal cerbydau oddi ar y ffordd.

Rhif Trwydded 100020930

Safleoedd bras yr ardaloedd parcio sydd i'w gwella (cylchoedd coch)
Atgynhyrchwyd o fap 'Explorer' graddfa 1:25,000, 2003 Yr Arolwg Ordnans, gyda chaniatâd Rheolwr Swyddfa
Bapurau Ei Mawrhydi, © Hawlfraint Y Goron Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Stryd
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6AF. Rhif Trwydded 100020930
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EITEM 5: Ailagor y trac gwreiddiol i ffald y gwaith
Lleolir mynediad y trac presennol ger Neville Place, er ei fod wedi ei gau gan glogfeini
er mwyn atal mynediad heb ganiatâd. Cynigwn y dylai'r rhain cael eu symud a dylid
osod gât ar y fynedfa yn eu lle. Byddem hefyd yn gosod clogfeini mewn mannau
strategol er mwyn rhwystro cerbydau oddi ar y ffordd.
Amcanion: Creu mynediad drwy gât i arwain i ffald y gwaith. Byddai modd o agor y
gât gan bob ffermwr sy'n meddu ar hawliau pori.
Manteision: Gwella golwg mynedfa trac y gwaith. Rhwystro cerbydau rhag cael
mynediad heb ganiatâd. Gwella mynediad ar gyfer ffermwyr lleol ac unrhyw weithwyr
dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth (os bydd angen).

Llun yn dangos y trac gwreiddiol i ffald y gwaith
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EITEM 6:
Atgyweirio porthol Lefel Fawr a gwella mynediad i'r safle
tanddaearol
Mae porthol presennol Lefel Fawr yn dirywio. Tynnwyd y plac gwreiddiol a'r replica o'r
safle. Bwriedir atgyweirio'r porthol a gosod plac newydd.
Yn rhan o'r gwaith hwn, byddem yn darparu gwelliannau er mwyn hwyluso mynediad
trwy ganiatâd i'r safle tanddaearol, er mwyn galluogi a hwyluso gwaith cynnal a chadw
angenrheidiol ar y gweddillion hanesyddol dan y ddaear a hwyluso prosiectau cofnodi
yn y dyfodol.
Amcanion: I atgyweirio porthol ceg y lefel a gosod replica o'r plac gwreiddiol uwch ei
ben. Hwyluso'r cludiant o ddeunyddiau ac offer i mewn i'r mwynglawdd.
Manteision: Gwella golwg allanol Lefel Fawr, hon yw'r fynedfa fwyaf adnabyddus i'r
mwynglawdd. Galluogi a hwyluso prosiectau cynnal a chadw a gwella cyflwr hirdymor y
gweddillion tanddaearol sy'n dirywio yn gyson. Galluogi rhaglen o waith cofnodi'r
archeoleg a'r ecoleg yn y safle tanddaearol.

Porthol Lefel Fawr, Chwefror 2014

Rhif Trwydded 100020930

Cynllun yn dangos leoliad bras Porthol Lefel Fawr
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EITEM 7: Atgyweirio a gwella'r wal gynnal a'r fynedfa i Lefel Taylor
Tynnu'r gridyll metel presennol oddi-ar ochr allanol y porthol ac atgyweirio'r welydd
cynnal cerrig sych o amgylch y fynedfa sy'n arwain o Nant yr Onnen.
Byddem yn adeiladu gât newydd wedi ei chuddio tu-fewn i fynedfa'r lefel, felly yn
rhwystro mynediad heb ganiatâd.
Amcanion: I wella golwg allanol y lefel gan dynnu'r gridyll hyll presennol oddi yno.
Manteision: Gwellhad yn ymddangosiad allanol Lefel Taylor ac atgyfnerthu'r welydd
cerrig sych i'r dyfodol.

Lefel Taylor o ochr orllewinol cwm Nant yr Onnen

Rhif Trwydded 100020930

Cynllun yn dangos leoliad bras Lefel Taylor
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Y gridyll bresennol ar fynedfa Lefel Taylor

Mynedfa Lefel Taylor o welydd cynnal cerrig sych
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EITEM 8: Gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar unrhyw waith i drin y
dŵr ar y safle yn y dyfodol
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod Gwaith Mwyn Cwmystwyth yn ffynhonnell
ddifrifol o lygredd i'r Ystwyth. Mae'r dŵr sy'n llifo o Lefel Pugh ar ochr ddwyreiniol y
safle yn un o'r prif ffynonellau o lygredd. Mae CNT yn ystyried y posibiliad o osod
gwaith trin dŵr ar y safle er mwyn lleddfu'r llygredd a ddaw o Lefel Pugh ac efallai
Lefel Kingside gerllaw, er efallai na fydd hyn yn bosib oherwydd cyn lleied o bellter
sydd rhwng y lefelau a'r afon.
Bydd Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria yn gweithio gyda CNT er mwyn gweld os
oes yna ddatrysiad posib ac yn rhoddi caniatâd iddynt adeiladu safle trin dŵr ar y
safle. Bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn gweithio gyda CNT er mwyn sicrhau na fydd
cynlluniau o'r fath yn amharu ar unrhyw welliannau a waned i'r safle gan yr
Ymddiriedolaeth.
Amcanion: I weithio gyda CNT gan alluogi iddynt adeiladu gwaith trin dŵr ar dir yr
Ymddiriedolaeth er mwyn lleihau'r llygredd sy'n llifo i'r Ystwyth. Wedi i'r gwaith gael ei
gwblhau, byddwn yn cynnal mynediad i'r safle ar gyfer y cyhoedd ac yn darparu
arwyddion addysgiadol addas.

Dŵr yn llifo o Lefel Pugh (ocsid haearn sy'n creu'r lliw oren)
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Rhif Trwydded 100020930

Safle ceg lefel Pugh (cylch coch) a'r ardal arfaethedig ar gyfer gwaith trin dŵr CNT
Atgynhyrchwyd o fap 'Explorer' graddfa 1:25,000, 2003 Yr Arolwg Ordnans, gyda chaniatâd Rheolwr Swyddfa
Bapurau Ei Mawrhydi, © Hawlfraint Y Goron Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Stryd
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6AF. Rhif Trwydded 100020930
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EITEM 9: Ailadeiladu Neville Place a'r Tŷ Staff
Gallai prosiectau mwy hirdymor gynnwys ailadeiladu Neville Place a'r Tŷ Staff yn
aneddiadau preswyl neu yn lety ar gyfer ymwelwyr i'r safle.
Nid yw'r eitem hon wedi ei datblygu tu hwnt i drafodaethau cychwynnol eto. Mae'n
debygol na fydd deddfwriaeth cynllunio yn galluogi i ni dderbyn caniatâd cynllunio.
Mae'r ddau adfail mewn cyflwr hyll, ac o bosib yn beryglus, bydd yn rhaid ystyried
gwaith tacluso neu sefydlogi arnynt os na chawn ganiatâd i'w ailadeiladu.
Amcanion: I ddarparu buddsoddiad a ffynhonnell
Ymddiriedolaeth. I atal i'r adeiladau ddirywio mwy.

incwm

posib

ar

gyfer

yr

Manteision: Cynyddu'r nifer o bobl sydd yn preswylio ar y safle er mwyn cynorthwyo
gyda gwaith rheoli a monitro.

Adfeilion Neville Place, Chwefror 2014

Rhif Trwydded 100020930

Cynllun o safle Neville Place (coch) a'r Tŷ Staff (gwyrdd)
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EITEM 10: Cynllun Trydan Dŵr
Mae cwmni preifat wedi mynegi diddordeb mewn adeiladu cynllun hydrodrydan ar y
safle. Byddai'r cynllun yn dilyn amlinelliad y cynllun pŵer dŵr gwreiddiol a arferai
bweru melin y mwynglawdd. Trafodwyd y cynllun gyda CNT a Cadw, ac mae'r ymateb
yn fwy ffafriol na'r hyn a gafwyd i gynllun cynharach a gynigwyd ar gyfer y safle.
Ystyriwyd materion ecolegol a chadwriaethol yn amlinelliad dylunio'r safle. Ni ddylai'r
cynllun effeithio ar lif dŵr Nant y Gwaith na Nant Watcyn.
Bydd y gwaith o reoli dŵr a gwella mynediad a gynigwyd yn Eitemau 3A a 3B yn
digwydd gan ddisgwyl cynnydd ar y cynllun hwn, ac efallai y bydd yn darparu arian ar
eu cyfer. Ni fyddwn yn gwneud gwaith a allai gael ei negyddu gan ddatblygiad y cynllun
hydrodrydan.
Amcanion:
Cwmni preifat i adeiladu
Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria.

cynllun

hydrodrydan

gyda

chaniatâd

Manteision: Ffynhonnell o ynni effeithlon ac adnewyddadwy a allai fod o fantais i'r
ardal leol. Incwm ar gyfer Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria o daliadau rent
daear. Gallai'r datblygiad ariannu'r gwelliannau i'r nant a'r llwybr troed mewn i brif
safle'r gwaith.
Dyma wybodaeth sydd ar gael ar safwe Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria

Rhif Trwydded 100020930

Cynllun yn dangos ardal fras y cynllun hydrodrydan arfaethedig
Atgynhyrchwyd o fap 'Explorer' graddfa 1:25,000, 2003 Yr Arolwg Ordnans, gyda chaniatâd Rheolwr Swyddfa
Bapurau Ei Mawrhydi, © Hawlfraint Y Goron Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Stryd
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6AF. Rhif Trwydded 100020930

15

Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau Cambria – Dymuniadau i'r Dyfodol

Golygfa o ffrwd isaf y felin gyda chwrs y nant yn rhedeg lan canol y mynydd, gallwch
weld amlinelliad yr hen bibau dŵr i'r chwith o'r nant.
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Gwybodaeth a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth Mwyngloddiau'r Cambria http://www.iriscom.co.uk/CMT/Hyro%20proposal2.pdf
(V2) YMDDIRIEDOLAETH MWYNGLODDIAU'R CAMBRIA
Disgrifiad o system ddŵr gwasgedd uchel Gwaith Mwyn Cwmystwyth a'r
cynllun arfaethedig ar gyfer ei ail-osod yn rhannol i gynhyrchu trydan.
Hanes
Yn 1898, prynwyd y mwynglawdd gan y Cwmystwyth Mining Company Ltd, roeddent yn
gefnogol iawn o dechnolegau newydd. Adeiladwyd melin brosesu newydd ar safle'r hen
felin ac adeiladwyd system ddŵr gwasgedd uchel i yrru tyrbinau yn lle'r hen rhodau dŵr.
Daeth piben gwasgedd uchel â dŵr o fan ger Nant y Graig lawr cwymp o 190 troedfedd i
yrru tyrbin Gilkes Vortex 120 marchnerth(hp) er mwyn pweru peiriannau'r felin newydd.
Cymerwyd piben arall oddi ar yr un fawr i yrru tyrbin Pelton 15 marchnerth ar safle'r hen
dŷ malu segur.
Daeth ail biben gwasgedd uchel i lawr cwymp o 780 troedfedd o'r mynydd yn gyfochrog
â Nant Trefach ar yr ochr orllewinol. Gyrrai hwn dyrbin Pelton 5 troedfedd o ddiamedr,
168 marchnerth ychydig uwchlaw'r felin. Cysylltwyd y tyrbin hwn i 2 gywasgydd Schram
a drwm inclên a fyddai'n tynnu troliau i fyny o Lefel y Ffordd i uchder hoprau'r felin.
Roedd yna system gydiwr ar yr olwynion gyrru yn defnyddio dolen o raff weiar i gysylltu'r
felin i'r gyriant.
Byddai'r dŵr ffo o'r tyrbin wedyn yn llifo drwy piben wedi ei osod ar blinthau concrit dan
mowntin y tyrbin (sydd yno o hyd) i dro ffurf 'L' ar y plinth isaf. Aeth y biben ymlaen
drwy'r awyr er mwyn darparu dŵr i'r peiriannau trin mwyn yn y felin.
Y Cynnig
Cynigir y dylid ail osod y biben ger Nant Trefach lawr i hen sylfeini'r cywasgyddion ac yna
ymlaen, uwchben y ddaear, gan ddilyn llwybr y biben dŵr ffo wreiddiol a arferai ddarparu
dŵr i beiriannau'r felin. Dylai hwn fod o gymeriad gweledol tebyg i'r biben wreiddiol a
chael ei osod ar y plinthau gwreiddiol. Gan nad yw adeilad y felin yn bodoli rhagor, dylai'r
biben gael ei chladdu mor fuan â phosib wedi'r plinth olaf. Yn y dyfodol gallwn greu
replica o orchudd y tyrbin Pelton a'i osod ar sylfeini concrit y tyrbin gwreiddiol.
Gellid gladdu'r adran danddaearol o'r biben dan lwybr troed newydd, gan atgyfnerthu
glan orllewinol Nant Trefach ac atal erydiad pellach ar gyfnodau o law trwm. Cynigir y
dylid adeiladu gorsaf gynhyrchu trydan newydd tu fewn i welydd storfa grynodion y
gwaith, sef yr adeilad bychan sydd agosaf at y ffordd. Gallai'r dŵr ffo o'r tyrbinau lifo
allan dan y ffordd drwy'r gorlifan o'r felin (i'w drwsio). Gallai'r cylfat hyn hefyd gario'r
gwifrau trydan os bydd yna ganiatâd i wneud hynny. O'r fan hon byddai'r gwifrau yn cael
eu cynnal ar bolion pren, dros yr afon cyn ymuno â'r grid. Hoffem pe na tasai'r polyn
cyntaf yn rhy agos i'r ffordd na'r ardal barcio.
Wedi iddo gael ei ailagor, bydd cylfat y felin yn medru cario dŵr llifogydd dan y ffordd, yn
hytrach na gadael iddo lifo arni a rhewi yno yn y gaeaf, fel yn bresennol.
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Gan nad oes yna ddyluniadau na ffotograffau ayyb, ac oherwydd cymhlethdod y geriadau
ayyb, nid yw'n bosib ddangos y mecanwaith yn gywir, fodd bynnag, gallwn resymegu
safle union y tyrbin a'r cywasgyddion. Mae'r dyluniad gwreiddiol uchod yn dangos
gosodiad 'nodweddiadol'.
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EITEM 11: Sefydlu 'Llwybr Mwyngloddio'r Canolbarth.
Gan weithio gyda safleoedd gwaith mwyn ac atyniadau eraill, megis Amgueddfa
Mwyngloddio Llywernog ym Mhonterwyd neu Pontarfynach, hoffem ddatblygu trywydd
dros faes mwyn y Canolbarth, er mwyn i ymwelwyr ddysgu mwy am hanes ac
ehangder y diwydiant cloddio metelau yn yr ardal. Gallai'r llwybr gynnwys trywyddion
cerdded a gyrru, a gallai bysiau gwennol gludo ymwelwyr rhwng y safleoedd (tebyg i
fysiau gwennol arfordir Penfro).
Amcanion: I wella mynediad ymwelwyr i safleoedd gwaith mwyn ac i'w haddysgu am
y rhanbarth a'r cymunedau lleol.
Manteision: Cynyddu gwybodaeth am dreftadaeth mwyngloddio'r rhanbarth, ei ecoleg
a'i ddaeareg. Cynyddu'r nifer o ymwelwyr gan ddarparu manteision economaidd ar
gyfer cymunedau lleol a'r rhanbarth.
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