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TAFLEN WYBODAETH AM HITACHI 

Gwybodaeth am Hitachi, Ltd.  

Sefydlwyd Hitachi, Ltd., (TSE: 6501) yn 1910 ac mae ei bencadlys yn 

Tokyo, Japan. Mae’n gwmni electroneg byd-eang, blaenllaw, sy’n cyflogi 

tua 320,000 o bobl ledled y byd. Daeth ei refeniw cyllidol cyfunol ar gyfer 

2011 (a ddaeth i ben Mawrth 31, 2012) i gyfanswm o 9,665 biliwn yen 

($117.8 biliwn). Mae Hitachi’n canolbwyntio ar ehangu ei waith rhyngwladol 

ac yn 2011 derbyniodd 43% o’i refeniw o dramor. Am fwy o wybodaeth am 

Hitachi, ewch i - http://www.hitachi.com. 

 

 

 

 

   

 

Hitachi yn y DU 

Y DU yw pencadlys Hitachi yn Ewrop, lle mae gan y cwmni nifer helaeth o 

fusnesau eraill. 

Yn ddiweddar, cwblhaodd is-gwmni rheilffyrdd rhyngwladol Hitachi, Hitachi 

Rail Europe, gytundeb ar gyfer darparu 596 o gerbydau rheilffordd i redeg ar 

yr East Coast Main Line a’r Great Western Main Line. Mae’r cyhoeddiad am 

y cytundeb yn gyfle perffaith i Hitachi fuddsoddi mewn adeiladu safle 

cynhyrchu a chydosod yn y DU. Y lleoliad y mae Hitachi’n ei ffafrio ar gyfer y 

gwaith hwn yw Newton Aycliffe, Swydd Dyrham, ac mae’r trafodaethau 

gyda’r datblygwr yn eu camau terfynol. Bydd y ffatri’n creu 200 o swyddi yn 

ystod y cyfnod adeiladu a chaiff ei chodi dros gyfnod o ddwy flynedd, gan 

ddechrau cynhyrchu’n llawn yn 2016. Y nod yw y bydd modd i’r safle 

gynhyrchu hyd at 35 o gerbydau bob mis a chyflogi hyd at 730 o bobl, yn 

cynnwys adran Ymchwil a Datblygu yn y DU. 

Hitachi Niwclear  

Mae gan Hitachi hanes hir o ddylunio, cynhyrchu ac adeiladu gorsafoedd 

pŵer niwclear a chydrannau. 

Yr Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (Advanced Boiling Water Reactor – 

ABWR), yw sylfaen portffolio adweithyddion niwclear Hitachi a hwn yw’r unig 

gynllun gorsaf niwclear uwch (Cenhedlaeth III +) sy’n weithredol unrhyw le 

yn y byd heddiw. 

Mae’r adweithydd ABWR yn dechnoleg aeddfed sydd wedi’i seilio ar 

adweithyddion dŵr berwedig (BWR) blaenorol. Yn rhyngwladol, mae 84 

BWR mewn bodolaeth yn cynnwys yn UDA, Mexico, yr Iseldiroedd, Sbaen, 

y Swistir, Yr Almaen, Yr Eidal, Japan, Taiwan ac India. Mae nifer o’r 

gorsafoedd hyn ymysg y rhai sy’n perfformio orau yn y byd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitachi.com/


Daeth cynllun yr ABWR i fodolaeth ar gost datblygu sylweddol mewn 

prosiect a oedd yn cynnwys Hitachi, GE, cwmnïau cyfleustodau o Japan ac 

16 o gwmnïau cyfleustodau o UDA, a’r canlyniad oedd sefydlu gorsaf bŵer 

gyda’r safonau uchaf o ran diogelwch, perfformiad a dulliau gweithredu. 

 

Ar hyn o bryd mae pedair uned ABWR yn weithredol yn Japan a phedair 

arall yn cael eu hadeiladu yn Japan a Thaiwan. 

 

Mae nifer o fanteision yn gysylltiedig â thechnoleg adweithyddion ABWR, yn 

cynnwys: 

 

 Cynllun modiwlar wedi’i symleiddio, sy’n gwneud y gwaith adeiladu a 
chynnal yn haws 

 Wedi cael ei hadolygu a’i chymeradwyo gan dri rheolydd gwahanol (yn 
Japan, UDA a Thaiwan) 

 Record o adweithyddion yn cael eu hadeiladu’n brydlon ac o fewn y 
gyllideb 

 Costau cyfalaf a chostau ‘gweithredol a chynnal’ amlwg 

 Costau staffio a chynnal is nag adweithyddion blaenorol 

 Risg cyllido is oherwydd bod y dyluniad yn gweithio 

 Effeithlonrwydd ynni, 15% yn well nag adweithyddion PWR  

 Angen gwasgedd is a thymheredd is i weithio 

 Cynllun llai, cywasgedig 

 Cynllun cylched sengl uniongyrchol 
o Wedi’i symleiddio 
o Angen llai o gydrannau 

 Dim generadur stêm 

 Dim gwasgeddwr 

 Dim pympiau na lŵpiau allanol ar gyfer ail-gylchredeg 

 Angen strwythurau cyfyngiant llai 

 ABWR sydd fwyaf dibynadwy, gyda’r lefelau isaf yn y byd o achosion o 
orfod cael eu cau i lawr yn ddi-rybudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Safle 

 

Blwyddyn weithredu 
gorfforaethol 

Amserlen Adeiladu  Amser Adeiladu 
(misoedd) 

 

 Kashiwazaki-Kariwa 6 1996 Prydlon 36.9  

 Kashiwazaki-Kariwa 7 1997 Prydlon 38.4  

 Hamaoka 5 2005 Prydlon 42.4  

 Shika-2 2006 Prydlon 43.2  

 

 


