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Gwaith cyn-gomisiynu yn safle biofas y Barri 

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’r Gwasanaethau Rheoleiddio Ar y Cyd yn 

cydweithio i fynd i’r afael â phryderon pobl y Barri yn ystod y gwaith cyn-gomisiynu 

sy’n dechrau yn safle Rhif 2 Biomass UK. 

 

Mae trigolion lleol wedi datgan pryderon am iechyd a’r amgylchedd ar ôl gweld stêm 

a mwg yn dod o’r safle. 

 

Beth yw cyn-gomisiynu? 

 

Mae’n cynnwys anfon dŵr trwy bibellau’r system stêm cyn gadael stêm i mewn i’r 

tyrbin i ddechrau comisiynu’r system sy’n cynhyrchu trydan. 

 

Mae angen stêm o safon uchel iawn ar y tyrbin o ran lefel y mwynau ac mae’r 

chwythu yma’n golygu bod ansawdd y stêm yn gallu cael ei fesur a bod y pibau yn 

gallu cael eu profi er mwyn atal difrod i’r tyrbin wrth iddo ddechrau am y tro cyntaf. 

 

Mae’r stêm yn cael ei ollwng o fent dros dro yn y boelerdy tra bo’r profion yn cael eu 

cwblhau. Ni fydd hyn yn rhan o’r gwaith arferol unwaith y bydd y safle’n dechrau 

gweithredu. 

 

Pwy sy’n monitro’r gweithgarwch hwn? 

 

Mae’r gweithgarwch yn cael ei fonitro gan y Gwasanaethau Rheoleiddio Ar y Cyd 

ar hyn o bryd. Unwaith bydd y safle’n barod i symud i’r cam nesaf, ac yn dechrau 

comisiynu, bydd rheoleiddio’n symud i CNC. Bydd CNC yn rhoi gwybodaeth i chi pan 

fydd hyn yn digwydd. 

 



Ydy’r gweithgarwch yn beryglus i iechyd pobl? 

 

Nid yw’r stêm sy’n cael ei ryddhau yn beryglus, heblaw am i bobl sy’n agos ato ar y 

safle, a hynny oherwydd ei dymheredd uchel. Mae’r strwythur dros dro sydd o 

gwmpas y fent yno i ddiogelu staff y safle rhag chwistrelliad poeth. 

 

A yw’n beryglus i’r amgylchedd? 

 

Mae’r stêm yn cael ei gynhyrchu gan foeler y gwaith gan ddefnyddio’r tanwydd disel 

cychwynnol ar dymheredd isel iawn, ac mae’r allyriadau cysylltiedig o stac y gwaith 

lawer yn is nag allyriadau gweithredu llawn sydd eisoes wedi cael eu hasesu a’u 

canfod yn ddiogel. 

 

Mae ychydig bach o fwg yn cael ei greu ac mae i’w weld o ben y stac oherwydd bod 

y llosgyddion disel yn cael eu defnyddio i gynhyrchu stêm pwysau isel i’w chwythu. 

 

Gwyn neu lwyd fydd lliw'r stêm a phlu mwg y stac, ond gallan nhw edrych yn 

dywyllach os yw’r haul yn isel yn yr awyr a thu ôl y plu o fwg. 

 

Pryd ddylai’r gwaith gael ei wneud? 

 

Mae’r Gwasanaethau Rheoleiddio Ar y Cyd yn ymwybodol o gwynion am sŵn yn 

oriau mân y bore ac maen nhw’n ymateb i’r rhain a chwynion eraill am niwsans sy’n 

effeithio ar drigolion lleol. 

 

Eu cyngor nhw yw mai dim ond yn ystod oriau gwaith arferol y dylai’r gwaith yma 

gael ei wneud. Adroddwch unrhyw sŵn sydd i’w glywed yn y nos neu unrhyw 

aflonyddwch arall rydych chi’n ei brofi yn eich cartref sy’n gysylltiedig â’r 

gweithgarwch yma ar 0300 123 6696. 

 

Beth sy’n digwydd pan mae’r comisiynu’n dechrau? 

 

Unwaith i’r gwaith cyn-gomisiynu ac adeiladu orffen, CNC fydd yn gyfrifol am 

reoleiddio’r gwaith ar y safle. 

 

Bydd gwaith comisiynu (sy’n cynnwys stêm o wasgedd uchel yn codi gyda thanwydd 

wrth gefn a chyflwyno gwastraff pren am y tro cyntaf) yn dechrau pan fydd y cwmni 

wedi bodloni pob un o’r chwech amod trwyddedu cyn-gweithredu. 
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