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చక్కెర - ఆల్ెహాల్ 

నిత్య జీవిత్ంలో పంచదార, బెల్ల ంను ఏదో రూపంలో వినియోగిస్తూ నే ఉంటం. చక్కెర పరిశ్రమకు అనుబంధంగా 

‘ఆల్ెహాల్’ పరిశ్రమ ఉంది. ఆల్ెహాల్ను పర ధానంగా పరిశ్రమలోల , వాహనాలోల  ఉపయోగిస్తూ రు. మత్తూ  పానీయాలైన 

స్తరాయి, గుడంబా, బీర్, విస్కె, బార ందీ, వైన్ త్దిత్రాల్ త్యారీ లోనూ ఆల్ెహాల్ను విరివిగా వినియోగిస్త్ూూ నాారు. 

కల్తూ  కల్లల  త్యారీలో వివిధ రస్తయనాల్ల వాడత్తనాారు. 

పంచదార 

మనం రోజూ ఉపయోగించే చక్కెర, బెల్ల ంను ‘చెరకు రసం’ నుంచి త్యారు చేస్తూ రు. గడి్డ జాతికి చెందిన చెరకు 

(గెడల్)లో భారాత్మకంగా 11-15 శాత్ం చక్కెర ఉంటంది. ఇది రస్తయనికంగా ‘కారోోహైడ్రర ట్’ కుటంబానికి చెందిన 

డైశాకరైడ్ ‘స్త్క్రర జ్’. ఈ స్త్క్రర జ్ అనేది ‘గ్లల క్రజ్’, ‘ఫ్ర కో్రజ్’ల్ మిశ్రమం. దీనేా ‘టేబుల్ షుగర్’గా వ్యవ్హరిస్తూ రు. 

డయాబెటిస్ వాయధిగర స్త్ు ల్ల తీపి క్రసం రస్తయనికంగా ‘స్త్క్రర జ్’ అనే చక్కెరకు బదుల్ల కృతిిమ తీపికారిణి ‘శాకరిన్’ 

లంటి పదారాు ల్ను ఉపయోగిస్తూ రు. వీటికి సంబంధించిన అంశాల్ గురించి కుల పూ ంగా తెల్లస్త్కుందాం. 

 పంటచేను నుంచి చెరకు గెడల్ను క్రసిన త్రాాత్ 24 గంటల్ లోపు చక్కెర ఫ్యయకోరీల్కు త్రలిస్తూ రు. ఆల్సయం 

అయ్యయకొదీీ చక్కెర శాత్ం త్గుు త్తంది. అందుకే స్తధారణంగా చక్కెర పరిశ్రమల్ను చెరకు అధికంగా పండ్డంచే 

పార ంతాల్కు సమీపంలో నెల్కొల్లుతారు. 

 చెరకు గెడల్ను చినా చినా ముకెల్లగా చేసి, కర షర్లో వేసి చెరకు రస్తనిా తీస్తూ రు. రసం తీసిన త్రాాత్ 

మిగిలిన పిపిుని ‘బగాసే’ అంటరు. 

 బగాసేను గటోి కాగిత్ం త్యారీకి, ‘కాపోివ్ పవ్ర్’ ఉత్ుతిూ లో ఇంధనంగా వాడతారు. బెల్ల ం త్యారీలో చెరకు 

రస్తనిా గాఢత్ చెందించడానికి కూడా ‘బగాసే’ను ఉపయోగిస్తూ రు. 

 ఆమల త్ాం ఉనా చెరకు రస్తనికి ‘కాలిియం హైడార కై్కైడ్’ (త్డ్డ స్త్నాం)ను కలిపి త్టస్కు కరిస్తూ రు. ఈ పర కిరయనే 

‘డఫ్కేషన్’ అంటరు. 

 ఎకుెవైన స్త్నాానిా తొల్గించడానికి ‘కారోన్ డై ఆకై్కైడ్’ (CO2)ను కలిపి ‘కార్బోనేషన్’ చేస్తూ రు. దీంతో 

స్త్నాం ‘కాలిియం కార్బోనేట్ (CaCO3)’గా అవ్కిేపం చెందుత్తంది. 
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 త్రాాత్ ‘సల్ఫర్ డై ఆకై్కైడ్’ వాయువును పంపి మిగిలి ఉనా స్త్నాానిా తొల్గిస్తూ రు. ఈ పర కిరయను 

‘సలిఫటేషన్’ అంటరు. 

 పై మూడ పర కిరయల్ వ్ల్ల  ఏరుడి అవ్కిేపాల్ను పర స్మడ్ రూపంలో ఎరువుగా ఉపయోగిస్తూ రు. 

 సల్ఫర్ డై ఆకై్కైడ్ విరంజనకారిగా కూడా పని చేస్త్ూ ంది. ఇది చెరకు రసం రంగును తొల్గిస్త్ూ ంది. 

 రస్తనిా గాఢత్ పరిచి చక్కెర సఫటికాల్ను ద్ర వ్ం నుంచి వేరు చేస్తూ రు. 

 చక్కెర త్యారు చేసిన త్రాాత్ మిగిలే చికెని ద్ర వానిా ‘మొలసిస్’ అంటరు. ఇది చక్కెర పరిశ్రమలో 

ముఖ్యమైన ఉప ఉత్ునాం (బైె ప్రర డకో్). 

 మొలసిస్ నుంచి కిణా పర కిరయ దాారా ఆల్ెహాల్ను రూప్రందిస్తూ రు. మొలసిస్ను వేరు చేయకుండా చెరకు 

రస్తనిా కిణా పర కిరయలో గాఢత్ పరిచి ‘బెల్ల ం’ త్యారు చేస్తూ రు. 

కిణ్వ పర కిియ: ఈసో్, బాయకో్టరియా మొద్లైన స్తక్ష్మజీవుల్తో ఉత్ుతైె ఎంజైమ్ల్ల పదీ్ అణువుల్ను చినా 

అణువుల్లగా విడగొడతాయి. దీనేా ‘కిణా పర కిరయ’ అంటరు. సో్తరచ్ లేదా మొలసిస్ లేదా దార క్ష్ రసం నుంచి 

ఆల్ెహాల్ త్యారు చేయడంలో; బెర డ్, ఇడ్లల , సోయా స్తస్, కాడ్ లివ్ర్ ఆయిల్, వనిగర్ లంటి అనేక రకాల్ పదారాు ల్ 

త్యారీలో కిణా పర కిరయ ఇమిడ్డ ఉంటంది. ఇందులో ‘కారోన్ డై ఆకై్కైడ్’ విడద్ల్వుత్తంది. బెర డ్, ఇడ్లల  పిండ్డ ఈ పర కిర య 

వ్లేల  ప్రంగుతాయి. 

 

ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తయారీ 

స్తధారణంగా ఆల్ెహాల్గా వ్యవ్హరించే సమ్మమళనమ్మ ‘ఇథైల్ ఆల్ెహాల్ (ఇథనోల్)’. చక్కెర పరిశ్రమలో ఉప 

ఉత్ునామైన మొలసిస్పై ఈసో్ కిణా పర కిరయ దాారా ఇథనోల్ను త్యారు చేస్తూ రు. 

 ఈసో్లోని ‘జైమ్మజ్’ అనే ఎంజైమ్ మొద్ట చక్కెర (స్త్క్రర జ్)ను గ్లల క్రజ్, ఫ్ర కో్రజ్ల్లగా విడగొడత్తంది. 

 గ్లల క్రజ్, ఫ్ర కో్రజ్ల్ను ఈసో్లో ఉండ్ర మరో ఎంజైమ్ అయిన ‘జైమ్మజ్’ కిణా పర కిరయ దాారా ‘ఇథనోల్’గా 

మారుస్త్ూ ంది. ఇందులో ఉప ఉత్ునాం ‘కారోన్ డై ఆకై్కైడ్’. 

 ఈసో్ కణాల్కు అమ్మమనియం సలేఫట్, అమ్మమనియం ఫ్యసేఫట్ ల్వ్ణాల్ను ఆహారంగా అందిస్తూ రు. 

 ఈ పర కిరయలో ఆల్ెహాల్ 15-20 శాతానికి చేరగానే ఈసో్ కణాల్ల చనిపోయి కిణా పర కిర య ఆగిపోత్తంది. ఈ 

దార వ్ణానిా ‘వాష్’ అంటరు. 
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 కిణా పర కిరయలోకి గాలి చేరితే అందులోని ఆకిైజన్ ఇథనోల్ను ‘ఇథనోయిక్ ఆమల ం’గా ఆక్టైకరణం చెందించి 

ఆల్ెహాలిక్ దార వ్ణాల్ రుచిని పాడ చేస్త్ూ ంది. 

 వాష్ను ‘అంశిక సేాద్నం’ చేయడం దాారా 96 శాత్ం ఆల్ెహాల్ను ప్రంద్వ్చ్చచ. దీనిా ‘రకోిఫైడ్ సిురిట్’ 

అంటరు. ఇందులో ‘ఎజియోటి్రపిక్ మిశ్రమం’ ఏరుడటం వ్ల్ల  వ్ంద్ శాత్ం ఆల్ెహాల్ను ప్రంద్లేం. 

 మిగిలిన 4 శాత్ం నీటిని తొల్గించడానికి స్త్నాం ఉపయోగిస్తూ రు. 

 వ్ంద్ శాత్ం ఆల్ెహాల్ను అబైల్యయట్ ఆల్ెహాల్ అంటరు. 

 పారిశార మిక ఆల్ెహాల్ను దురిానియోగం (మద్యంగా సేవించడం) చేయకుండా ఇథైల్ ఆల్ెహాల్కు ‘పిరిడ్లన్’, 

‘మిథనోల్’ను కలిపి సరఫ్రా చేస్తూ రు. దీనిా ‘అసహజ సిురిట్’ (డ్లనేచర్డ సిురిట్) అంటరు. దీనిా తాగితే 

అంధత్ాంతోపాట మరణం కూడా సంభవించవ్చ్చచ. 

 ఇథైల్ ఆల్ెహాల్ను ఔషధాల్ త్యారీలోనూ ఉపయోగిస్తూ రు. 

 బీర్, వైన్, బార ందీ, విస్కె, రమ్, జిన్ మొద్లైన మత్తూ  పానీయాలోల  ఆల్ెహాల్ విభినా శాతాలోల  ఉంటంది. 

 సంకిల షో కారోోహైడ్రర టల నా బారీల , రైస్, గోధుమ లంటి ధానయం గింజల్ల లేదా దార క్ష్ లంటి ఫ్లల్ నుంచి ఈ మత్తూ  

పానీయాల్ను త్యారు చేస్తూ రు 

. వివిధ మత్తు  పానీయాలో్ల ఇథైల్ ఆల్కహాల్ శాతం 

పానీయం ఆల్కహాల్ శాతం 

బీర్ 4 - 5 

వైన్ 10 -16 

రమ్ 15 - 40 

బార ందీ, విస్కె 40 - 50 

బీర జర్ 4 - 7 

కల్లల  5 - 8 

వోడాె 40 

 మొలసిస్లో 50 శాత్ం చక్కెర ఉంటంది. 

 ఇథైల్ ఆల్ెహాల్ను ‘సిురిట్ ఆఫ్ వైన్’ అని కూడా అంటరు. 
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 మిథైల్ ఆల్ెహాల్ విషపూరిత్మైంది. దీనిా ‘ఉడ్ సిురిట్’ అంటరు. దీనిా ‘కల్ప’ నుంచి విధాంసక సేాద్నం 

దాారా త్యారు చేస్తూ రు. 

 స్తధారణంగా నల్ల  బెల్ల ం నుంచి గుడంబా; బారీల  నుంచి బీర్; దార క్ష్ నుంచి వైన్, బార ందీ; మొలసిస్ నుంచి రమ్; 

మొకెజొనా నుంచి జిన్; ప్రటట్ర నుంచి వోడాె; మాలో్్ నుంచి విస్కె రూప్రందిస్తూ రు. 

 ఎకుెవ్ మొతాదులో ఆల్ెహాల్ తీస్త్క్రవ్డం వ్ల్ల  రకత  పర సరణ, నాడ్ల వ్యవ్సు ల్తో పాట కాలేయం 

దెబోతింటంది. చినా పేగులోల  ఆమల త్ాం పరిగి చినా కురుపుల్ల ఏరుడ్డ జీరణ  వ్యవ్సు  దెబోతింటంది. గుండ 

సంబంధ వాయధుల్ల కూడా వ్స్తూ యి. 

కల్తు  కలో్ల 

తాటి, ఈత్ చెటల  నుంచి సహజసిద్ధ మైన కల్లల  ల్భిస్త్ూ ంది. ఇందులో స్త్మారు 4 నుంచి 8 శాత్ం వ్రకు ఆల్ెహాల్ 

ఉంటంది. ఇది పుల్లస్త్ూ నా కొదీీ ఆల్ెహాల్ పరిమాణం పరుగుత్తంది. స్తధారణంగా ఈ కల్లల  గార మీణ పార ంతాలోల  స్తు నిక 

వినియోగదారుల్కే సరిపోత్తంది. అందువ్ల్ల  పటోణ పార ంతాలోల  కల్తూ  కల్లల  త్యారు చేస్త్ూ నాారు. కేవ్ల్ం ల్తటరు సహజ 

కల్లల ను ఉపయోగించి నీళ్లల , ఇత్ర రస్తయనాల్ను కలిపి 100 నుంచి 150 ల్తటరల  కల్తూ  కల్లల  ఉత్ుతిూ  చేస్త్ూ నాారు. ఒక 

పదీ్ టయంకును నీటితో నింపి అందులో కొంత్ సహజ కల్లల  కల్లపుతారు. దానికి చక్కెర కంటే 600 రటల  తీపిద్నం 

ఉండ్ర కృతిిమ తీపికారిణి శాకరిన్, మత్తూ  క్రసం యూరియా, క్రల రాల్ హైడ్రర ట్, డైజీఫ్యం, ఆల్ఫరజోలం లంటి మత్తూ  

పదారాు ల్ను కల్లపుతారు. సిటిికామల ం, సోడ్డయం బైెకార్బోనేట్, మగ్నాషియం సలేఫట్ లంటి సిు రీకరణుల్ను కూడా 

ఉపయోగిస్తూ రు. 

 మత్తూ  పదారాు ల్ల నేరుగా కేంద్ర  నాడ్ల మండల్ంపై పనిచేస్తూ యి. వీటికి బానిసైన వారికి ఇవి అంద్కపోతే.. కాళ్లల , 

చేత్తల్ల వ్ణకడం; రకత పోట, హృద్య సుంద్న రేట పరగడం; నిద్ర  రాకపోవ్డం; పిచిచగా పర వ్రిత ంచడం లంటి 

రుగమత్ల్కు లోనవుతారు. 

 కల్తూ  కల్లల  బాధిత్తల్కు మానసిక రుగమత్ల్ల నయం చేయడానికి ‘లరజిపామ్’ ఔషధానిా ఉపయోగిస్త్ూ నాారు. 
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