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Gwnewch y tun sy’n ffrwydro yn gyntaf

Tun Nescafe mawr fyddai orau, y math y gallwch ei gael o gegin yr 
ysgol. Mae hen duniau sglodion marmor yn dda hefyd ond gallwch 
ddefnyddio unrhyw dun sydd â chlawr sy’n cau’n dynn. Cofiwch 
po fwyaf fydd cyfaint y tun, mwyaf i gyd fydd y bang! Gallwch 
ddefnyddio hen duniau paent os gallwch gael gwared ar y paent i 
gyd.

Gwnewch un twll yn y clawr ac un yn y gwaelod.

Maint y twll yn y clawr fydd yn pennu faint o amser fydd ei angen i’r 
tun gyrraedd y pwynt lle bydd yn ffrwydro. Po fwyaf fydd y twll, yna 
cyflymaf i gyd y bydd y nwy’n llosgi. Byddai twll â diamedr 4mm yn 
ddelfrydol, gan y bydd yn rhoi 2 neu 3 munud o amser llosgi. 

Mae angen i’r twll isaf fod tua maint tiwbin y gwresogydd Bunsen 
rydych yn mynd i’w ddefnyddio i gyflenwi nwy i’r tun. Fydd dim 
angen i chi ddrilio twll na bod â thwll destlus – byddai eithaf bwniad â 
morthwyl a hoelen 15cm yn gwneud y tro a bydd ymyl â dannedd ar 
y twll isaf yn ei helpu i afael yn y tiwbin!

Gosodwch yr offer

Bydd angen tiwbin Bunsen tua 1.5-2.0m o hyd, trybedd trwm a sgrin 
ddiogelwch. 

Cysylltwch y tiwbin Bunsen wrth y tap nwy a’i basio drwy’r trybedd 
o’r gwaelod. Gwthiwch y tiwb yn sownd yn nhwll gwaelod y tun . 
Rhowch y tun ar y trybedd. 

Trowch y tap nwy ymlaen, arhoswch am ychydig o eiliadau i’r aer i gyd gael 
dianc o’r tun, yna taniwch y nwy sy’n dod o dwll uchaf y tun. Yn dibynnu ar 
faint y twll, dylech gael fflam felen dda tua 30cm o hyd. Tynnwch y tiwb o 
waelod y tun a byddwch yn ofalus peidio â thynnu’r tun oddi ar y trybedd. 
Bydd y fflam yn mynd yn llai yn raddol wrth i’r nwy losgi. 

Ni wna’r tun ffrwydro hyd nes y bydd y fflam yn fach iawn. Os edrychwch yn 
ofalus, gallwch weld y fflam fach iawn yn newid o losgi ar y tu allan i’r tun i 
losgi ar y tu mewn. Bydd y clawr yn chwythu i ffwrdd. Po dynnaf y bydd y 
clawr, mwyaf i gyd y bydd y bang a’r uchaf i gyd y bydd y clawr yn mynd. 
Os bydd y clawr mor dynn fel na fydd yn gallu dod yn rhydd, ni fydd y tun 
yn ffrwydro. Os yw’r twll isaf yn rhy fawr, cewch fath o ruthr a bydd y tun yn 
codi ychydig o fodfeddi oddi ar y trybedd. 

Creu swigod methan sy’n fflamio 

Bydd angen tiwbin Bunsen tua 2.0m o hyd, twndis hidlo maint safonol, 
sawl pren metr â darn hir main o gerdyn wedi’i dapio i’r pen, powlen o 
hydoddiant swigod. 

Gallwch brynu hydoddiant swigod da o http://www.thebubbleshop.com. 
Bydd potel 64 owns hylifol yn costio tua £5 a bydd yn para am flynyddoedd. 
Bydd hylif golchi llestri’n gweithio’n ddigon da yn enwedig os ychwanegwch 
sawl diferyn o glyserin. Bydd yr hydoddiant gorau’n creu swigod mawr. 
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Cysylltwch y tiwbin wrth y tap nwy a’r twndis hidlo. Rhowch y twndis 
hidlo mewn dysgl Petri â’r hydoddiant swigod ynddi. Codwch y 
twndis o’r ddysgl a gwiriwch fod haen gyflawn o sebon ar draws 
ei ben. Trowch y tap nwy ymlaen yn isel ac edrychwch ar yr haen 
yn ehangu! Symudwch y twndis hidlo o gwmpas mewn siâp cylch 
er mwyn rhyddhau’r swigen. Dylai eich partner danio’r swigen ar 
unwaith â’r darn hir main o gerdyn fydd ynghynn ar ddiwedd y pren 
metr. Bydd y swigen yn llosgi ar ffurf cylch o dân prydferth fydd yn 
codi tua’r nenfwd. 

Cwestiynau i’w gofyn
• Pam bydd y swigen yn cwympo ond bydd y nwy fydd yn llosgi yn codi? 

• Pam cewch chi’r siâp toesen (toroid)?

• Fydd y swigod nwy yn codi neu’n cwympo os gwnewch yr un arbrawf ar 
yr Orsaf Ofod Ryngwladol lle nad oes dim disgyrchiant? 

• Sut olwg fyddai ar fflam cannwyll fyddai’n llosgi yn yr Orsaf Ofod 
Ryngwladol? 

• (Dangoswch y llun o’r gannwyll yn llosgi yn y gofod) Pam mae’r fflam yn 
sfferig ac nid yn bigfain fel y byddai fflam ar y Ddaear? 

• Sut olwg fyddai ar fflam Bunsen ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol?

• Pam bydd cwmwl madarch yn ffurfio wedi ffrwydrad niwclear? 

• Fyddai cwmwl madarch yn ffurfio wedi ffrwydrad confensiynol mawr? 

• Sut mae hwn yn cymharu â’r cylch o dân gyda’r swigod methan? 

Gwybodaeth 
Mae methan yn ddwysach nag aer, felly bydd y swigod nwy yn cwympo i 
ddechrau. 

Unwaith y bydd y nwy wedi’i danio, bydd y gwres yn gwneud i’r nwy a’r aer 
ehangu a mynd yn llai dwys na’r aer oerach o’i gwmpas. Bydd y nwy cynnes yn 
codi a bydd y siâp toesen yn ffurfio wrth i gerrynt darfudol cryf gael ei ffurfio yn y 
canol. Dyma sy’n rhoi’r effaith cwmwl madarch wedi ffrwydrad niwclear. Mae coes 
y fadarchen yn cael ei gynhyrchu wrth i’r cerrynt darfudol sugno llwch a malurion 
o’r ddaear.

Yn yr un ffordd, bydd fflam cannwyll yn llosgi tuag i fyny a dyna sy’n gyfrifol am ei 
siâp pigfain. 

Yn y gofod, bydd fflam cannwyll yn sfferig gan y bydd darfudo’n dibynnu ar y 
ffaith bod rhannau gwahanol o’r nwy yn wahanol o ran eu pwysau. Mae’r un peth 
yn wir yn achos ffrwydrad niwclear yn y gofod: does dim siâp madarchen, bydd 
y ffrwydrad yn hollol sfferig. Mae UDA wedi ffrwydro arfau niwclear yn y gofod i 
brofi hyn! Os ydych am weld ffrwydrad niwclear yn y gofod, edrychwch drwy eich 
ffenest (os yw’n ddiwrnod clir!)
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