
Gwaith y Bustl

Dull
 Arllwyswch tua 100 cm3 o ddŵr i mewn i bob bicer. 

  Yn araf ac yn ofalus, arllwyswch ychydig o’r olew llysiau i mewn i’r 
ddau ficer nes bod haen o olew tua 1cm o drwch. Ceisiwch arllwys  
fel bod yr un faint o olew yn y ddau ficer. 

  Wedi i’r olew ymgasglu (tua 5 munud), ychwanegwch ychydig  
(tua 7 diferyn) o’r hylif golchi llestri i un o’r biceri. 

  Yn ofalus ond yn gyflym, trowch y ddau ficer drwy ddefnyddio’r 
rhodenni troi. Cofiwch gadw pob rhoden yn ei bicer ei hun.  
Parhewch i droi am ryw 15 eiliad. 

  Arsylwch beth fydd yn digwydd yn ystod y 5 munud gyntaf wedi  
i chi gymysgu cynnwys y ddau ficer. 

  Os gallwch, dewch nôl awr yn nes ymlaen i arsylwi unrhyw 
newidiadau pellach yn y biceri. 

Cefndir
Yr afu/iau yw’r chwarren fwyaf yn eich corff.

Dyma rai o swyddogaethau’r celloedd yn yr afu/iau:

•  Cynhyrchu bustl a’i anfon i lawr dwythell y bustl. Mae bustl yn  
bwysig er mwyn hydoddi’r brasterau yn y llwybr treulio.

•  Casglu maetholion o’r gwaed.

•  Syntheseiddio proteinau pwysig ar gyfer y gwaed, megis albwmin,  
sy’n hanfodol er mwyn sicrhau bod y gwaed yn ceulo.

•  Troi’r glwcos ychwanegol, sef prif ffynhonnell egni stôr y corff,  
yn glycogen. 

•  Glanhau tocsinau o’r gwaed. 
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Estyniad
Mae camddefnyddio alcohol yn gallu peri niwed mawr i’r afu/iau.  
Pam gallai’r afu/iau fod yn arbennig o sensitif i bresenoldeb alcohol  
yn y gwaed? Sut bydd alcohol yn effeithio ar yr afu/iau? Beth yw’r  
driniaeth ar gyfer sirosis yr afu/iau? 

Ym mha ffordd mae’r cyflwr meddygol a elwir yn glefyd melyn yn 
gysylltiedig â’r afu/iau? 

Trafodaeth
•  Beth ddigwyddodd i’r olew yn y dŵr cyn i’r hylif golchi llestri gael ei 

ychwanegu?

• Pa effaith gafodd yr hylif ar yr olew wedi i chi droi cynnwys y biceri? 

•  Ym mha ffordd gallai fod yn fanteisiol torri brasterau yn ddarnau llai  
cyn y digwydd unrhyw fath o dorri i lawr yn gemegol, fydd yn newid  
y braster i’w gydrannau symlach?

• Pam rydyn ni’n defnyddio hylif arbennig i olchi llestri? 
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