Rännin rakentaminen
Ränni on kullanhuuhdonnan perustyöväline, jossa kulta erotetaan sorasta virtaavan veden avulla.
Rännin tekeminen on melko yksinkertaista. Tarvitset vain perustyökalut. Rännin leveys
(puhumme sisäleveydestä) riippuu saatavissa olevasta vesimäärästä ja siitä, kuinka ripeästi
kaivaja heittää maata ränniin. 15–25 cm:n levyiset rännit soveltuvat hyvin lapio-kaivajalle.
Kun päätät leveyden, käytä jotain tasalukua, esimerkiksi 15, 20 jne., jotta muistat sen helposti, kun haluat talviaikana tehdä siihen uusia rihloja tai jatkokappaleita. Jos käytät valmiita kumirihloja, hanki rihlat ensin, niin saat tehtyä rännin kumirihloille sopiviksi.
Rännin voit tehdä mistä
materiaalista haluat:
– pellistä
– alumiinista
– vanerista
– laudasta
– muovista
– lasikuidusta

Esimerkkiränni on tehty 15 mm:n vesivanerista seuraavin mitoin:
– leveys 21 cm

korkeus 15 cm
pituus 250 cm + jatkokappale
250 cm
– ruuvit sinkittyjä, pituus noin
35 mm

Lauta ja vaneri ovat materiaaleja, joita on helppo työstää ja korjata maastossa. Kumimattojen ja rihlojen kiinnitys on näihin helppo tehdä puuruuveilla. Kun lauta ja vaneri ovat
kuluneet, vaihdetaan pohjalauta tai lisätään uusi pohja vanhan päälle.
Pelti- ja alumiinirännit ovat kevyitä, mutta kolhut vaikeuttavat rihlojen asettamista tiiviisti pohjaa vasten.

Ruuvin reijät kannattaa porat, ettei ohut vaneri halkeile. Saumat tiivistetään silikonilla.

Jatkoksesta saadaan tukeva liittämällä reunat ja pohja eri kohdista ja tuetaan vielä reikälevyllä.

Rännin yläpäähän tehdään suljettu vesikotelo, ettei vesi roisku kaivajien päälle. Kotelon etureunaan laitetaan kumimatto, joka jakaa
virtauksen tasaisesti koko rännin leveydelle ja estää roiskeet. Vesiputkille voi tehdä valmiiksi erikokoisia reikiä. Kuvassa porataan
irralliseen sovitelevyyn 50 mm reikä. Sovitelevyn alla on jo valmiina 75 mm reikä.
Rännin yläpäähän voidaan liittää myös leveämpi ”pesuallas”, jossa
voi pestä savista hiekkaa.

Ränniin voidaan tehdä erilliset säädettävät jalat. Hanki rautakaupasta kahta
kokoa huonekaluputkea, jotka menevä sisäkkäin. Poraa suurempaan putkeen
reikä ja hitsaa reijän kohdalle mutteri ja toiselle puolelle lattarauta, jolla pidike
kiinnitetään ränniin. Pultilla voit kiristää jalan haluamallesi korkeudelle. Laita
mahdollisimman lyhyt mutteri, muuten saappaanvarret ja housunpuntit ovat
jatkuvasti kiinni mutterissa.

Rihlat
Kullan ominaispaino on noin 19 g/cm³, eli se on noin 7 kertaa painavampaa kuin kiviaines. Kullan erottaminen kiviaineksesta perustuu tähän painoeroon. Vesivirtauksessa
raskas kulta painuu pohjaan.
Kullan eteneminen estetään erilaisilla rihloilla, joiden yli kevyempi aines menee. Rihloja on valmistettu monesta eri aineesta, mm. puusta, raudasta, muovista ja kumista.
Koko huuhdonnan ajan suurimman osan rihloista tulee olla näkyvissä, ettei kulta mene
ylitse.
Veden virtausmäärää ja rännin kaatokulmaa muuttamalla varmistetaan, että rihlat toimivat tehokkaasti. Puhdista välillä lastan tai ohuen puutikun avulla isohkot kivet pois rihlan raoista.

Liian pienellä virtauksella (1 nuoli) rihlan välit täyttyvät ja kulta voi karata rihlojen ylitse. Liian suuri virtaus (3 nuolta) voi viedä hienokultaa mukanaan rihlojen ylitse. Tässä tapauksessa kuitenkin isot hiput jäävät
rihlojen väliin. Virtaus on sopiva, kun rihlat ovat selvästi näkyvissä, mutta rihlojen välissä on reilusti hiekkaa.

Esimerkkirännissä on käytetty kolmea erilaista rihlaa: pieniruutuinen (10–15 mm) kumimatto, isoruutuinen (n. 40 mm) sekä perinteinen rautarihla.
Kumimatto kiinnitetään rännin puoliväliin alumiinisella kynnyslistalla. Pellistä taitettu
lista saattaa poimuuntua, ja raosta hiput joutuvat maton alle.
Ensimmäisestä kumimatosta nähdään helposti, onko kaivettavassa maassa kultaa. Pienimmätkin hiput jäävät ensimmäisiin ruutuihin. Pienellä virtauksella isommat hiput jäävät
jopa listan reunaan. Esimerkkirännissä on kolme erilaista rih-laa, kaksi kumista valmistettua ruutumattoa sekä metallirihlat.
Ensimmäisessä kumimatto toimii kullan ilmai-simena. Matalista ruuduista on helppo
puhdistaa kevyempi kiviaines veden avulla, ja pelkkä kulta jää näkyviin. Toisessa kumimatos-sa on suuremmat ruu-dut, ja se korvaa aikai-sem-min käytetyt metalli-rihlat.

Vasemmanpuolinen kumiränni kiinnitetään kynnyslistan alle. Matissa näkyy ohut kumireunus, joka asetetaan
listan alle. Keskimmäinen rihla on isoruutuinen kumimatto ja oikealla on metallirihla, joka on hitsattu peltilevyyn. Avoin rautarihla on kuitenkin helpompi puhdistaa, kuin tämä. mallina oleva. Nyt monet konekaivajatkin
käyttävät pelkästään kumirihloja.

