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Fitxa tècnica
Catalogació
Nom de l’edifici

Piràmide de Kheops

Arquitecte

Hemiunu (família real)

Estil

Piràmide Egípcia de cares llises.

Cronologia

2.560 aC, Dinatia IV

Localització

Necropolis de Gizeh (Egipte)

Estat Actual

En general ben conservada, li falta la
coberta d’alabsatre

Breu ressenya
Materials utilitzats

Pedra calcària, Granit i morter.

Tractament del mur

El mur estava recobert per pedra calcària polida que es col·locava
sobre l'estructura esglaonada perquè fos completament llis.

Sistema constructiu
Dimensions

Diferents teories: des d'esclaus fins a treballadors qualificats, 100.000
persones i 14 anys de construcció o 40.000 i 10 anys.
Les dimensions de la piràmide son de 230,35m de base (quadrada) i
138,8m d'alçada

Anàlisi formal
Elements de suport

Es pedres descansen les unes sobre les altres, i totes sobre el terra
sense cap mena de suport.

Elements de
cobertura
-suportats-

La forma piramidal fa que els murs i la cobertura siguin un tot.

Espai exterior

La pedra exterior era blanca, fer que la feia destacar sobre el cel i la
sorra, es troba a la necròpolis de Gizeh, amb l'esfinx, altres piràmides i
més monuments.
L'entrada original està a 17m d'alçada. L'entrada moderna es fa per un
tunel escavat per lladres al voltant de l'any 820.

Espai Interior

Molt reduït, dos passadissos i dues cambres mortuòries. sense llum
més enllà de dues ventilacions estretes. En un dels passadissos hi ha la
gran galeria de 8,6 metres d'alt i 48 de llargada.

Estil

Piràmide de cares llises.
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Interpretació
Contingut i Significat

Tema: La vida eterna
Gènere: Religiós
Recepció: Encarregada pel faraó la recepció la es farà a la mort del
faraó el 2560 aC

Funció de l’obra

Mausoleu, tomba.

Complements del
Comentari
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